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Příjmení a jméno: Čepková Markéta
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Příjmení a jméno: Sekera Martin
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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)
Cíl práce - byl naplněn, struktura však pozměněna oproti tezím, nicméně nemá to vliv na zadané téma. 
Považuji za přirozený vývoj mezi okamžikem zadání práce a začátkem práce, kdy často dochází při 
seznamování s materiálem k reorganizaci stavby práce.

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 2
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 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Literaturu by bylo možné obohatit ještě o studie zveřejňované během posledních pěti let v historických 
časopisech (od ČČH po časopisy regionálních univerzit), které se každodenností československé společnosti 
v daném i starším období zabývají. Za poměrně zdařilé považuji úvodní části zabývající se charakteristikou jevů 
a příznaků každodennosti celé společnosti, jde o kontext, do něhož je posléze vsazeno speciální novinářské 
milieu ilustrované pomocí respondentů. Jejich výpovědi jsou základ k empirickému výzkumu a považuji také 
tuto část za přínosnou pro poznání normalizačního období, zdaleka sice předmětné téma nevyčerpávající, ale 
doplňující celkový obraz, který je dosud nehotový, ba ani projektově nezaměřený. 

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 1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1
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.) 

1

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 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je rozvržena logicky, aspekty novinářské každodennosti jsou vymezeny - tamtizovány tak, aby 
postihovaly jak profesní tak i soukromý rozměr času a prostoru existence novinářů. Poněkud váhám nad 
vhodností vřazení výzkumu neoficiálního periodika a jeho zázemí, i když chápu důvod - poukázat na 
dvojlomnou novinářskou societu - legální a ilegální. I sociální zázemí a organizace undergroundových periodik 
se navzájem odlišovala. Kapitola 3.1 Komunistická žurnalistika mi připadá plochá, normalizace se vyvíjela, 
osmdesátá léta se odlišovala, zvláště ve své druhé "pětiletce" od let sedmdesátých, uznávám, že je to pro 
generaci autorky obtížné vcítit se do těchto desetiletí a porozumět rozdílu mezi oficiálními normami a žitou 
praxí. Jazyková úroveň je průměrná, o chvatu při zakončování práce svědčí už stránka s obsahem práce, kde na 
druhé řádce zůstala sw poznámka o úpravě text, kapitola 5.1.6 je nazvána "Konrola obsahu novin…" atp. Za 
závažnější nedostatek považuji absenci autentického záznamu rozhovorů (autorka nepožádala respondenty o
svolení k publikaci ve funkci náležité dokumentace?). Rozhovory jsou tak jen parafrázovány a při interpretaci 
nemá čtenář diplomové práce    možnost ověřit její  relevanci. Tázaných osob nebylo tolik, aby rozsah přílohy 
neúměrně zvětšily stránkový rozsah práce. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práci má výše uvedené nedostatky, ale stále zůstává svými zjištěním v části praktického výzkumu přínosnou pro 
další výzkumu tohoto tématu. I s vědomím, že se na její podobě podepsal dokončovací chvat, je velmi dobrá až 
dobrá.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Pokud jsem pozorně četl, nezaznamenal jsem aspekt zahraniční inspirace domácích žurnalistů. Myslíte, 

že měli možnost nějakého přístupu ke zdrojům informací o novinářských postupech druhého politického 
bloku?

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!


