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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce Dity Violeské pro mne představuje velmi obtížný útvar k posouzení, protože mne diplomantka - ač jsem 
se při našem krátkém kontaktu v červnu 2010 stal jejím (fakticky ovšem pouze titulárním) konzultantem - ve 
věci diplomové práce kontaktovala až 9. 5. 2012, takže jsem před odevzdáním zahlédl pouze malou část 
rozpracovaného textu (a mohl býti k užitku jako poradce pouze velmi omezeně). Před vším dalším tedy 
předesílám, že se cítím být druhým oponentem práce a z této perspektivy též k posudku/práci přistupuji. 
Ke vztahu tezí a výsledné práce se autorka vyjadřuje relativně úplně na s. 6, v této souvislosti konstatuji, že 
změny proti plánu považuji za účelné. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Úroveň zpracování sekundární literatury lze hodnotit jako velmi dobrou – autorka sice pracuje převážně (a 
vzhledem k jazyku práce a její orientaci na anglickojazyčného čtenáře i logicky) s literaturou zahraniční, 
neopomíjí ale ani některé práce domácí. Přesto si neodpustím povzdech nad tím, že autorka nevyužila (dokonce 
již v tezích výslovně doporučené!) souhrnné práce Ješutové a kolektivu, která je po mém soudu velmi vhodná 
pro sledování kontextu připojení RFE k Českému rozhlasu, či případně nové publikace Svobodně! Marka Junka 
a kolektivu (kterou ovšem dle svého vyjádření také zná – pak: proč s ní nepracovat?). 
Jakkoliv se autorka obecně příliš citováním a odkazováním ke zdroji nezatěžuje, kupodivu organizuje svůj 
výklad na tak obecné rovině, že čtenář asi nepochybuje. Přesto jsem přesvědčený, že připomínat častěji odkud 
čerpala, by jejímu výkladu prospělo. V této souvislosti nabízím k uvážení jako k ozdrojování vhodné například 
soudy uvedené na straně 16, či 23, nebo údaje ze strany 26. Opět: odkud čerpá? 



Samotné stěhování "Svobodky" do Prahy práce postihuje velmi zběžně, což bylo pro mne zklamáním – kolik 
stálo, co znamenalo pro strukturu stanice, jak fakticky probíhalo...? To vše autorka jen načrtne a nedopoví. 
Drobnosti k fakticitě výkladu: 
A co ODA (s. 13 nahoře)? 
Legalita cenzury stojí až na tiskovém zákoně z roku 1966, ústava z roku 1960 (mínila-li autorka tu?) hlásá 
svobodu slova (srov. s 13 dole)! 
ČSL a ČSS nebyly zcela bez vlivu (s. 10–11). 
Čísla je teba uvádět do kontextu – údaje k fiskálnímu roku 1990 (s. 49) budou zřetelně vypovídat jen jako 
uvedená v realci k jiným letům, k trendu. RFE/RL (VOA) meziročně klesá? O jaký podíl? A co rok poté? 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

? 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Dita Voleská napsala čtivý, příjemně podaný text, jehož největší předností je autorčina schopnost 
zkratky/generalizace, schopnost nalézt podstatu/jádro a to pojmenovat výstižně a úsporně zároveň (pro další 
informace odkazuje čtenáře ústrojně k podrobnější literatuře – srov. kupř. s. 18). To není málo a pro formát 
diplomové práce je to přednost velmi netradiční. Obyčejně v posudcích vytýkáme studentům spíše 
mnohamluvnost a nerozhodnost. Dita Voleská je naopak při rozhodování, co vypustit a čtenáři neříci, velmi 
rozhodná, až rázná a její text je tak velmi svižný. Což ale může být hlubším příznakem neduhu, který vidím ve 
skromné práci s podklady obecně a archiváliemi jmenovitě. Možná se totiž při třídění materiálu nemusí 
rozhodovat zas až tak moc. A tím se dostávám k mé nejpodstatnější výhradě – ačkoliv již v úvodním poděkování 
zmiňuje Pecháčkův soukromý archiv a poté v metodickém úvodu (s. 5) konstatuje, že svou práci založí na 
primárních pramenech, z poznámkového aparátu se toho čtenář o zdrojích příliš nedoví: chybí nezbytný odkaz k 
archivu, fondu a signatuře/archivní jednotce! Co je čtenáři platné, že se dozví kupříkladu o údajné existenci 
studie zvažující okolnosti přesunu RFE do Prahy (pozn. č. 131), když mu autorka neřekne, kde jí najde (v 
Pecháčkově archivu, v jiném soukromém archivu, v autorčině archivu, v archivu RFE, v archivu ČTK, v 
Národním archivu, jinde?)? Jako stejně názorný příklad může sloužit i další pro práci důležitý dokument z 
května 1990 (viz pozn. č. 83) – kde je k nalezení? Poznámkový aparát tak neplní svou nejdůležitější úlohu – 
neumožňuje čtenáři/badateli zkontrolovat, zda si autorka nevymýšlí. Práce samotná tak drasticky ztrácí na 
ceně/použitelnosti pro případné následovníky. Ani v tomto "neodkazování" ale není autorka důsledná (srov. 
pozn. č. 94). Jejímu postupu tak naprosto nerozumím. Nicméně: přestože by tento nedostatek mohl být vnímán 
jako fatální, já si jej dovolím přičíst spíše autorčině neznalosti, než zlé vůli. A protože vím, že práci chce 
publikovat, soudím, že zveřejněný text již bude o cestu ke zdroji doplněn a informace se tak neztratí. 
Struktura práce je logická, poprvé a naposledy jsem zapochyboval o souslednosti výkladu jen u přechodu z 
oddílu 4.1 do 4.2 – od Pecháčka sledujícího listopadové dny na Václavském náměstí se najednou (byť na skok) 
vracíme o rok zpět. Naopak podloženost závěrů hodnotím s jistou opatrností – se zřetelem na mou hlavní 
výhradu ke zdrojování informací. Můžeme autorce věřit, když často nevíme, "odkud to vzala"? Dodržení citační 
normy si vzhledem k výše uvedenému netroufám hodnotit. 
Zatímco jazyk těla práce je vynikající (nakolik tedy mohu soudit) a zřetelně mu prospěla i (byť jen v poděkování 
zmiňovaná) korektura od rodilého mluvčího (za což autorka zaslouží pochvalu) a i ojedinělý překlep zůstal 
Wordem neodhalen zřejmě kvůli jazyku kontroly (s. 12), jazyk/formát textu pod čarou a seznamu literatury je 
tristní (poznámkový aparát naopak korekturou viditelně neprošel). Variuje velikost písma (to ale i hlavním textu 
– kupř. s. 14, 16), chybí mezery, přebývají čárky, tečky, závorky (srov. kupř. namátkou vybrané pozn. č. 4, 47, 
127), autory, či datum vydání odděluje někdy čárka, někdy pomlčka, někdy "a", ale většinou středník (srov. 
pozn. č. 24, či stranu 58, či 59), křestní jméno autora se objeví kurzívou (pozn. 27), název knihy naopak bez 
kurzívy (pozn. č. 23) atd. atp. 



Přílohám nerozumím – proč obsahují právě to, co obsahují? 
Drobnosti: Doporučuji nepoužívat "poznámka autora". A to ani vprostřed citace autora jiného, kde tak vzniká 
dosti nepřehledná situace (s. 9 – čtenář nemusí pochopit, čí vlastně ona poznámka je: původního autora, nebo 
citujícího?), ani v poznámce pod čarou, kde zase čtenář tuší, že poznámku sestavil autor poznámky (pozn. č. 87). 
Dvě značky poznámky pod čarou v těsném závěsu jsou zbytečné, napříště doporučuji sloučit do jedné (srov. 
pozn. č. 62 a 63). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Dita Voleská napsala odvážně, ale (s výhradou u zdrojování) přesvědčivě pojatou diplomovou práci, kterou je 
na jednu stranu radost číst, která ale zároveň na stranu druhou ne zcela naplňuje formát odborného diskurzu. 
Poučený a inteligentní výklad založený na sekundární literatuře trpí automatickou nedůvěrou vynucenou 
nefukčním zdrojováním archivních pramenů. Spíše formální nedostatky pojmenované posudkem ovšem bohatě 
vyvažuje nadšení, které autorka tématu věnovala. Shrnu-li tedy: Diplomantka projevila schopnost sestavit 
podklady do jasného a střízlivého celku, který jako nejasně zdrojované kultivovaným způsobem představuje 
čtenáři. Posuzovaná diplomová práce je obsahově originální a přínosná, a přispívá tak ke studiu dějin českých 
médií. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 S jakými archivy autorka pracovala (či možná lépe: v jakých archivech?) a proč je v práci nezdrojuje a v 

soupisu pramenů a literatury neuvádí (s. 62 a 63 obsahují jen zmatečný soupis jednotlivin/archiválií 
samotných)? 

5.2 Proč se nevěnovala důsledněji samotnému stěhování, když se kolem něj práce "točí"? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


