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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) 
Diplomantka se v předkládáné práci nijak nevychýlila z rámce tezí, které předložila v únoru loňského roku. 
 
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 předložila v teoretické části své práce ucelený přehled nejběžnějších definic i širších 
sémantických polí pojmů veřejnost, veřejná sféra, veřejné mínění a jeho výzkum. Pracovala přitom se základní 
lieraturou, jež je dostupná v češtině, a výběrově též s tituly cizojazyčnými. Jakkoli by bylo možné zmínit v této 
části další - zejména anglicky psané - tituly, domnívám se, že pro teoretický rámec zvoleného tématu jsou použité 
zdroje zcela dostačující.  
Co se týče textů, jež v akademickém diskurzu pojednávají o historii výzkumu veřejného mínění v ČR, potažmo v 
Československu, troufám si říci, že kolegyně Zajíčková obsáhla při svém studiu jejich naprostou většinu. Při  
svém bádání pracovala rovněž s archivními zdroji a samozřejmě i se samotným periodikem, které bylo objektem 
jejího zkoumání. 
I vzhledem k tomu, že téma časopisu Veřejné mínění bylo šířeji popsáno jen ve dvou statích Elišky Jungové, 
které mají shodné vročení 2008, je možné říci, že předkládaná práce je ve své šíři původním a 
nepřehlédnutelným přispěním k popisu jednoho z poválečných odborných periodik, jež své stránky věnovaly i 
tématům souvisejícím s předměty zájmu mediálních studií.      
     
 
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 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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Formální stránka diplomové práce nezasluhuje žádných kritických připomínek, několik chybějících čárek se 
vejde do tolerovatelné chybovosti korektorů a korektorek.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Hana Zajíčková si zvolila téma, které dosud v takto komplexní podobě nebylo v odborném prostředí předloženo. 
Podrobně zmapovala strukturu i obsah periodika Veřejné mínění, a to s přihlédnutím k materiálům, jež se 
zabývaly, jak to autorka sama nazývá, "mediální problematikou".  Dalším krokem v bádání na tomto poli by 
mohla být interpretace závěrů některých výzkumů zveřejněných v daném časopise a jejich zasazení do širšího 
kontextu, což ovšem nebylo záměrem této práce.     
Domnívám se - a diplomantce to zároveň vřele doporučuji - že v přepracované podobě by měl být její text 
publikován v odborném časopisu nebo sborníku. Stejně vřele doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji 
ji hodnotit jako výbornou. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak se motto časopisu Fašismus nařizuje - demokracie se ptá "vtělovalo" do ideologického náboje textů 

zveřejňovaných ve Veřejném mínění? Můžete uvést konkrétní příklad?    
5.2 V textu je často zmiňovaný zakladatel a šéf ústavu Josef Kopta. Co víc byste ale mohla říci o Čeňku 

Adamcovi, který je v současnosti větším "symbolem" poválečného výzkumu veřejného mínění u nás? 
5.3 Jak (obecně) vypadala politika Ministerstva informací v letech 1945-1947? Jak do této politiky zapadal 

časopis Veřejné mínění? 
5.4 S jakým dalším odborným časopisem je spojeno jméno Arnošta Bláhy? 
 
 
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! 
 


