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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Jan Maršíček   
Název práce: Agentura Radost a časopis Post  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Ludmila Trunečková 

Pracoviště: KŽ/IKSŽ 
 
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) 
      
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Diplomant zasazuje vznik a působení agentury Radost do širšího společenského kontextu. Byť nejde o klasickou 
tiskovou agenturu, stála za zmínku v úvodní části práce existence jiných alternativních zdrojů, jakými 
v Československu na přelomu 80. a 90. let byly třeba Východoevropská informační agentura či studentská 
agentura vzniklá rovněž v akademickém prostředí - na pražské žurnalistice.  
Jan Maršíček si je sám vědom problematičnosti označení Radosti jako agentury a za správnější by považoval 
družstvo. I v tomto případě mohl věnovat pasáž výkladu jednotlivých termínů. Později uvádí, že Radost vznikla a 
v prvních dnech působila jako neformální uskupení, družstvem se stala na přelomu let 89 a 90. Chybí přesnější 
datace, podobně jako další faktografické údaje (orgány, personálie). 
 
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 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
S poznámkovým aparátem pracuje diplomant dobře, jen v kap. 4. na str. 13 a 14 není zjevné, odkud čerpá 
faktografické informace, a při  při opakovaných odkazech na stejné dílo téhož autora (Lábová, Lukáš, Fárová na 
str. 10, 12, 15, 17 i jinde) by byl postačující odkaz ibid či tamtéž, jen s aktuální stránkou.  
Ojediněle nejsou poznámky (č. 8, 33, 36, 46 či 58) uvedeny na příslušné straně.  
Práce je psaná kultivovaným jazykem. Celkový dobrý dojem snižuje několik hrubých chyb: str. 26 (padali různá 
jména), str. 33 (probíhali boje) či 37 (k prvním číslům, které vyšly), D/dalajláma.  
Chybně je uváděna ČTK. Tehdy to ještě nebyla Česká, nýbrž Československá tisková kancelář (str. 12 i 59), 
chybně je napsán Dienstbier (str. 27). 
Na několika místech se dopustil diplomant nepřesných, neobratných vyjádření - str. 5 (Gorbačov poté, co byl 
jmenován do funkce generálního tajemníka), str. 33 (bojující při druhé svět. válce), další viz otázky k obhajobě.   
Ke kladům práce patří bohatá obrazová příloha, která velmi vhodně doplňuje výkladovou část. Důležité jsou i 
v přílozené zařazené přepisy rozhovoru a mailové korespondence, místy mají vyšší informační hodnotu, jsou 
konkrétnější než autorský text (např. na str. 13 se píše obecně o osobních zklamáních, které vedly k rezignaci 
Gabriely Fárové na post ředitelky agentury, vs.  str. 59). 
Zjevně nedopatřením je 2 x vložena stránka s anglickým abstraktem a klíčovými slovy při absenci české verze. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Janu Maršíčkovi se podařilo splnit vytčený cíl a jeho práce vyhovuje všem požadavkům kladeným na závěrečnou 
práci bakalářského studia. Proto ji mohu doporučit k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Diplomant navazuje na dvě práce obhájené na sklonku 90. let na FAMU. Zajímá mě, v čem vidí největší 

přínos své vlastní práce.  
5.2 Žádám o vysvětlení nejednoznačné pasáže na str. 31 týkající se v tiráži uvedeného (zřejmě fiktivního) 

šéfredaktora Petra Pavla (PP měl ilustrovat úzkou spolupráci Petra Lukáše s Pavlem Nádvorníkem).  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


