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Pracoviště: katedra mediálních studií 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)
Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím. 

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 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka uvádí, že se nechce zabývat Hladkého televizní činností, ale přesto by mohla využít některé zdroje, 
které se o Hladkém zmiňují k doplnění jeho životopisu. Mohla by využít publikace J. Cysařové, diplomovou 
práci R. Záruby a texty M. Šmída na www.louc.cz, které se týkají působení Hladkého na olympiádě v Cortině d´ 
Ampezzo. Kolem této akce je možné více zaznamenat i povahové vlastnosti M. Hladkého. Vzhledem 
k působení Hladkého na Fakultě žurnalistiky během normalizace bych doporučoval knihu mladých historiků 
v čele s J. Cuhrou o Filozofické fakultě UK za normalizace. Autorka by tak mohla více popsat, jak na 
Univerzitě Karlově probíhaly personální změny na začátku 70. let. Jak je pasáž o historii Československa, tak 
se mi nezdá vhodné mít jako hlavní zdroj vysokoškolskou učebnici. Je možné využít řadu jiných odborných 
publikací. 
Příprava práce o novinářské osobnosti z období komunistického režimu je značně náročná činnost vzhledem 
k nutnosti hledat v archivech. Musím ocenit, že se autorce podařilo nalézt velmi zajímavé materiály v Archivu 
bezpečnostních složek, Archivu Univerzity Karlovy a v Národním archivu. Některé dokumenty zařadila do 
přílohy. Domnívám se, že autorka je někdy ve svém textu až příliš stručná. Když se v příloze podívám do 
archivních pramenů, tak je vidět, že tam jsou záležitosti, které by mohla více rozvést i ve svém textu. 
Nevyhnula by se někde rovině spekulací, ale bylo by dobré tyto skutečnosti uvést.
Otázkou je skutečně Hladkého pracovní nasazení v Říši, práce plavčíka a útěk do Prahy, aniž by byl zatčen. Je 
asi těžké dnes zjistit, jak to bylo s jeho napojením na levicový odboj. Vyjádření J. Hořce ukazuje, že Hladký 



patrně dost svoji činnost zveličoval. Myslím si, že ale v textu by měl být zvýrazněna fakta z materiálu Státní 
bezpečnosti z roku 1954 a strategie, jak chtěla StB získat Hladkého ke spolupráci. Tam je právě uvedena 
zajímavá skutečnost, že Hladký byl za okupace členem Kuratoria  a po válce proti němu bylo vedeno trestní 
řízení. Právě záležitosti z doby protektorátu využívala často Státní bezpečnost při nátlaku na podepsání
spolupráce. 
Také by bylo dobré se podívat, co vůbec bylo obsahem uvedeného článku "Socialistická smlouva Pragováků". 
Důležitá je i charakteristika Hladkého, že byl ješitný, drzého vystupování a ziskuchtivý, protože i z jiných 
dokumentů je zřejmé, že u Hladkého skutečně byly tyto rysy osobnosti. 
Začátek působení Hladkého v televizi a vznik pořadu Branky, body, vteřiny je záležitostí roku 1956, nikoliv 
1955 (s. 10). Bylo by také vhodné zdůraznit, že Hladký byl v televizi předsedou Celozávodní organizace KSČ 
od roku 1956, což je důkazem, že měl skutečně vysokou důvěru stranických orgánů. 
Na s. 19 bych polemizoval s tvrzením, že novináři neměli ani tušení, že někteří jejich kolegové pracují jako 
informátoři Státní bezpečnosti a nevěděli, že něco takového vůbec existuje. Myslím si, že novináři museli dost 
dobře vědět, že StB má v redakcích své spolupracovníky. Zvlášť sportovní novináři vyjížděli často do zahraničí, 
tak se dalo očekávat, že o ně bude mít StB zájem.   
Pokud jde o rok 1968, tak si myslím, že by bylo vhodné více rozebrat obsah série textů, které Hladký publikoval 
v Rudém právu. Stejně tak by bylo dobré zmínit, co bylo přesně obsahem článku v Literárních listech, který za 
normalizace Hladký zdůrazňuje jako útok na svoji osobu. Hladký píše také o atmosféře na fakultě. Bylo by 
v tomto směru dobré oslovit některé bývalé studenty (např. Milana Šmída z FSV), jak oni vnímají osobu M. 
Hladkého v roce 1968 a zda si vzpomínají na útoky na něj. 
Vůbec jsou zajímavé dopisy M. Hladkého z doby normalizace, v nichž vidíme, jak se těžko vyrovnával s tím, 
jak se k němu zachovali v Čs. televizi na počátku 70. let, kdy zde ztratil pozici důležitého tvůrce. Stejně tak je 
zajímavé v cause profesury, že se Hladký cítil nedoceněn za svoji činnost normalizátora na fakultě na počátku 
70. let.  
Domnívám se, že přece jen větší prostor by mohl být věnován publikační činnosti M. Hladkého. Autorka pouze 
zmiňuje některé knihy z doby normalizace, aniž by je blíže charakterizovala. Věnuje pozornost publikacím pro 
studenty žurnalistiky, ale bylo by dobré více zhodnotit obsah těchto textů.    

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 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1
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)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
U struktury práce si myslím, že autorka nemusela zařazovat ten stručný přehled dějin Československa, spíše by 
mohly být zařazeny informace k dějinám médií. Poznámkový aparát a odkazy jsou provedeny pečlivě. Jazykově 
má autorka někdy problém s psaním velkých písmen (Mladá fronta). Velmi vhodnou přílohou jsou kopie 
archivních pramenů.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Oceňuji každého studenta, který se pustí do nelehké práce napsat text o některém novináři z období 1948-1989. 
Je zde dost velká absence odborné literatury, a proto je nutné hledat informace hlavně v archivech. Autorce se 
podařilo nalézt prameny k životu M. Hladkého a popsat jeho profesní i politickou kariéru. Jak jsem výše uvedl, 
tak je řada věcí, které je možné ještě více rozepsat. Osobnost M. Hladkého nabízí určitě ještě další možnosti 
zpracování - jeho činnost v Čs. televizi. působení ve Filmovém studium Barrandov. Je tedy určitě dobře, že 
autorka napsala výchozí studii k mapování života M. Hladkého.    



5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 V posudku je uvedena řada záležitostí, k nimž se může autorka vyjádřit. 
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!


