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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: NĚMEC Adam  
Název práce: Případ Rudolfa Baráka v médiích pražského jara. 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: KREJCAR  Robert 

Pracoviště: FSE UJEP, 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) 
Původním záměrem studenta bylo podat v předložené BDP mediální obraz Hlučínského případu a případu 
Kadlčák ve vybraných periodikách (Lidová demokracie, Rudé právo a Reportér) z roku 1968. Během heuristiky 
student zjistil, že Hlučínský případ a případ Kadlčák nebyly ve vybraných médiích dostatečně reflektovány. Proto 
zvolil případ ministra Rudolfa Baráka.     
 
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 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) 
Student podal na necelých osmi stranách charakteristiku doby a mediální scény. Na konci s. 9 přitom vypadla 
část věty, text na s. 10 nenavazuje na stranu 9. Na cca 5 stranách shrnuje Barákův život a kariéru od narození po 
rehabilitaci. V daném případě  poskytují vstupní pasáže dostatečné uvedení do kontextu. Jádro práce zabírá s. 19 
- 29, hodnocení jádra následuje.     
 
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 4 
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 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 



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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená BDP má vcelku dobrý rozjezd, ale v analytické části je šita horkou jehlou. Autorovi uniklo, že 
vstupní pasáže zpracované na základě sekundární literatury převažují  nad jeho vlastním přínosem, což je u práce 
takové povahy škoda. Hlubším propracováním analytické části by student také předešel hraničnímu rozsahu 
předložené bakalářské práce.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předloženou bakalářskou práci lze doporučit k obhajobě. Její autor dokázal, že zvládá potřebné postupy, 
pracoval však zřejmě pod časovým tlakem.  Toto doporučení ovšem padá v případě, že by komise zjistila 
nesplněný počet předepsaných znaků.    
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Setkal se student při práci s týdeníkem "Reportér" se jménem Jaroslav Diblík? 
5.2 V práci chybí kvantitativní vyjádření objemu prostudovaného materiálů. Bylo by zajisté zajímavé, podat u 

obhajoby strukturovanou statistiku počtu prostudovaných periodik a počtu dotčených článků v nich.   
 
 
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! 
 


