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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: Chaloupská, Markéta

Název práce: Československá sociální demokracie před volbami v roce 1946 očima Rudého práva a
Svobodných novin
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Cebe, Jan
Pracoviště: KMS

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V textu se vyskytuje řada faktických nedostatků: košický vládní program zakazoval i činnost jiných stran, než 
těch, které uvádíte - např. živnostenské strany, sociální demokraté vydávali řadu důležitějších titulů, než Satan 
nebo Rašple, pasáž o tisku soc. dem. je velmi slabá. Václav Nosek byl ministrem vnitra již před volbami v r. 
1946.  Na s. 45 píšete o tom, že nebyl povolen nezávislý tisk. Co tím myslíte?  Usuzovat z nákladu na vliv 
periodika na veřejnost je dosti sporné (s. 48).  Na s. 57  z vašeho popisu v podstatě vyplývá, že Rudé právo a 
Právo lidu spolu soupeřily o post "hlavního a nejdůležitějšího" média v ČSR…Nedostatky vykazuje i výběr 
literatury a práce s ní. Využívání práce Václava Krále jako zdroj poznání o dění v letech 1945 - 1948 je dosti 
problematické, zvláště když existuje novější a především ideologicky méně zatížená literatura. Podobně viz 
Křivánková - Vatrál. Na druhou stranu chybí dobové tituly, které se vztahují k samotné soc. dem a její 
komunikační strategii (např. práce Radima Foustky). Samotná analýza nepřináší mnoho zajímavého. Poněkud 
problematický je už samotný výbět Svobodných novin a Rudého práva, jakožto "apolitického" listu a naopak 
listu, který hovořil za přímého soupeře soc. dem. U proměnné  "vliv představitelů" by rozhodně mělo být více 
osob. Takto nemá proměnná takřka žádnou vypovídací hodnotu. Vybrané osoby se v textech objevují spíše za 
své vládní funkce, než za své fce ve straně, což výzkum značně zkresluje. Rozhodně měli být zařazení 
nejvýznamnější zástupci soc. dem. v poslanecké sněmovně.



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 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3
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.) 

4

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

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce vykazuje nedostatky v terminologii, což někdy vede k zavádějícímu vyznění textu (např. 45 - nezávislý 
tisk - spíše soukromý tisk, s. 48 - hovoříte o tiskovinách a přitom máte asi na mysli pouze deníky). Když 
hovoříte o dekretech, bylo by lépe hovořit o prezidentu Benešovi, než jen o Benešovi, stejně tak o 
prezidentských dekretech, než jen o Benešových dekretech. Text by měl být rozhodně častěji zdrojován! 
Vyskytují se dlouhé pasáže bez udání zdroje.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práce nepřináší pro obor příliš nových informací, také výsledky analýzy jsou dosti nejednoznačné, protože 
vycházejí z ne vždy dobře nastavených proměnných.  Text má navíc některé faktické nedostatky a rezervy jsou i 
v použité literatuře. V závislosti na obhajobě proto navrhuji hodnotit stupněm dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
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!




