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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 Petrů  
Název práce: Vývoj Rudého práva v období 1966 - 1971 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Suk Pavel, PhDr. 

Pracoviště: Krajský úřad Plzeňského kraje, interní doktorand FSV UK Praha 
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
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 3 
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 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autor si zvolil za téma své bakalářské práce zmapování vývoje Rudého práva v období let 1966-71. V pasážích 
věnovaných vývoji v komunistické straně a jejím tisku do roku 1966 bohužel chybí některé důležité informace. 
Autor pominul význam 5. sjezdu KSČ a nástup Klementa Gottwalda do vedoucí funkce v KSČ, při citátech 
z válečných let pominul edici tohoto periodika (str. 9). V případě poválečného vývoje pominul změnu formátu 
listu v roce 1946.  Zasedání, na kterém byl do funkce I. tajemníka ÚV KSČ zvolen Alexander Dubček, nezačalo 
2. 1. 1968, ale již před Vánoci v prosinci 1967, přičemž zasedání bylo pouze přerušeno a pokračovalo zmíněného 
2. 1. 1968. V případě mimořádného opatření Federálního shromáždění ze srpna 1969 nezmínil, že pod tímto 
opatřením byl podepsán tehdejší předseda Federálního shromáždění - Alexander Dubček (str. 39). Bohužel autor 
též na několika místech nevědomky používá dobový slovník - např. oslovení soudruh (str. 20, 24) nebo výraz "v 
duchu pravicových a antisocialistických sil" (str. 39. Práce obsahuje několik gramatických chyb. V seznamu 
prací chybí ke kulturní situaci v Československu též důležité práce Michala Bauera. Zcela proti smyslu práce je 
zařazen medailon Ladislava Štolla, který, jak sám autor připustil, "ve zkoumaném období nebyl již tolik aktivní 
v novinářské práci" (str. 49). Přesto je nutné ocenit to, že autor velmi podrobně analyzoval důležité články 
z Rudého práva.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
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! 
 


