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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, 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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Hana Zajíčková se ve své magisterské práci věnovala časopisu Veřejné mínění. V úvodních kapitolách ovšem 
velmi přehledně popsala vývoj pohledů na teorie veřejného mínění. Zde ukazuje svoji obeznámenost s odbornou 
literaturou. Velmi důležitá je také část o vývoji výzkumu veřejného mínění v Československu, zvlášť v období 
těsně po 2. světové válce, které je právě spjaté s vydáváním časopisu Veřejné mínění. Jen by možná bylo vhodné 
uvést i na základě odborné literatury ještě více informací o ministerstvu informací,  v jehož rámci se výzkum 
veřejného mínění rozvíjel. V tomto směru dobře autorka ovšem zdůrazňuje důležitý fakt, že ačkoliv ve vedení 
ministerstva byl komunista Václav Kopecký, tak nebyly v roce 1946 zveřejněny před volbami průzkumy, které 
by prezentovaly výrazný náskok KSČ v preferencích.  
Časopisu Veřejné mínění se věnovala zatím dr. Jungová v kratších studiích, a proto je jistě velmi přínosné, že 
Hana Zajíčková analyzovala toto periodikum. Myslím si, že velmi dobře dokládá, jaká byla podoba tohoto 
časopisu, jaké bylo autorské zázemí, podoba jednotlivých rubrik a také je velmi důležité, jaké názory se 
v časopise objevovaly.     
 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je přehledná a logická. Práce má velmi solidní jazykovou a stylistickou úroveň. Odkazy jsou 
provedeny pečlivě. Jen mi přišlo, že v textu by mohlo být více biografických údajů o Josefu Koptovi. Jak text 
ukazuje, tak to byla klíčová osobnost pro rozvoj výzkumů veřejného mínění v rámci ministerstva informací i 
vývoj časopisu Veřejné mínění, a proto by bylo vhodné poskytnou čtenáři více informací o jeho životě. Práce má 
výbornou grafickou úroveň a je velmi vhodně doplněna přílohami. Ovšem u každé přílohy by mělo být vždy 
jasně uvedeno, odkud pochází. Autorka sice uvádí na začátku práce, kde jsou dotazníky uloženy, ale měla by tato 
informace být poté také u samotné přílohy.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka určitě splnila cíl, který si stanovila v tezích. Ukázala, jak vypadaly výzkumy veřejného mínění v těsně 
poválečném období. Prezentovala obdivuhodnou činnost lidí, kteří se těmto výzkumům věnovali. Šlo sice jen o 
velmi malou skupinu lidí, ale zaslouží si i dnes uznání, co vše byli schopni v krátkém časovém období zvládnout. 
Autorka přesně popsala vývoj časopisu Veřejné mínění, ukázala, jaká byla podoba časopisu a také se soustředila 
na prezentaci výsledků výzkumů a názorů, které byly v časopise publikovány. Pro oblast médií je také velmi 
důležité připomenutí výzkumů veřejného mínění, které se právě v poválečném období vztahovaly k médiím, 
hlavně k rozhlasu a filmu.      
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak zmiňujete na s. 32 inspiraci V. I. Leninem, nebyl to spíše dobový ústupek Č. Adamce v roce 1966, 

aby mohl svůj text publikovat?   
5.2 Jak vidíte výsledky výzkumu poslechu zahraničního vysílání v protektorátu. Jestli tam přece jen silně 

nevstupoval fakt, že v poválečném období mohli mít lidé tendenci zdůrazňovat, že rozhlas poslouchali 
navzdory hrozbě trestu smrti.  

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! 
 


