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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 odpovídá schváleným tezím. Autorka doplnila další možnosti analýzy. Jako rozumné hodnotím 
zkrácení sledovaného období. Původní plán zahrnoval i rok 1990, což by bylo příliš rozsáhlé na bakalářskou 
práci. Autorka by také musela podrobně sledovat, jak se v roce 1990 proměňovala celkově sledovaná média. Jen 
není vysvětleno, proč nebyl učiněn rozhovor s Pavlem Krejčím. 

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 4
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výhrady mám k práci se zdroji. Z mého pohledu nemusela mít autorka na začátku práce tak široký historický 
záběr, kdy začíná již v roce 1945. Tento záběr musí vést pochopitelně ke značné zkratkovitosti. Úplně by stačilo 
zaměřit se jen na období 80. let a události roku 1989. Když se autorka věnuje rozhlasovému vysílání, tak by 
určitě měla využít publikaci Evy Ješutové o Československém rozhlase ve 2. polovině 80. let a dále by bylo 
vhodné zahrnout do literatury přehledovou publikaci k rozhlasovým dějinám "Od mikrofonu k posluchačům". 
Pak by se autorce lépe formulovaly závěry. Uvádí, že se výrazně lišilo zpravodajství studia Hradec Králové a 
Pochodně. Potom je ale nutné zahrnout vysílání hradeckého studia do celkového kontextu vysílání 
Československého rozhlasu, aby bylo zřejmé, proč rozhlas přinášel objektivnější informace. Autorka často 
odkazuje na publikaci "Dějiny českých médií v datech", což mne jako spoluautora sice může těšit, ale tato 
přehledová publikace je z roku 2013 a od té doby vznikly publikace k dějinám českých médií s podrobnějšími 
informacemi. Autorka ráda používá web www.totalita.cz, který ale spíše má charakter vzdělávacího webu pro 
širší veřejnost. V diplomové práci by ale bylo dobré využívat odborné publikace, například právě k období 
normalizace. Je dobré se podívat i do katalogu fakultní knihovny, zda nevznikla nějaká diplomová práce 
k tématu. V roce 2009 byla na naší katedře obhájena mgr. práce Vladimíra Vaňka o transformaci Pochodně na 



přelomu 80. a 90. let, kterou by bylo vhodné využít. Celkově mi přijde, že z práce se celkově poněkud vytrácí 
prostředí Hradce Králové, kde média působila. Vidím jako chybu, že autorka nevyužila publikaci Jindřicha 
Vedlicha "Sametová revoluce v Hradci Králové" z roku 2009, kde by získala informace o listopadových a 
prosincových událostech v Hradci Králové. Z této publikace zřejmé, jak Občanské fórum bojovalo informačně 
proti faktu, že Pochodeň nepodávala objektivní informace. Jak vůbec probíhala Sametová revoluce v Hradci 
Králové, výrazné osobnosti, hlavní události. Pak třeba autorka zmiňuje akci na Zimním stadionu z pohledu 
médií, ale bylo by dobré zařadit i pohled organizátorů. Bylo by vhodné uvést více i k Hradci Králové v době 
normalizace jako krajského města se sídlem Krajského výboru KSČ. Jen jednou větou je zmíněno periodikum 
Nové Hradecko, ale jako periodikum OV KSČ by si zasloužilo o něco větší pozornost. 
Autorka se pustila do analýzy médií, ale mám z práce pocit, že si neujasnila úplně, co a jak bude analyzovat. 
Její kvantitativní analýza není úplně obsahová analýza podle stanovených pravidel. Počítat řádky je možné, ale 
kvantitativní obsahová analýza pracuje i s velikostí plochy a s kódovací knihou. Pak je pasáž analýzy, která se 
věnuje zastoupení jazykových prostředků, ale bylo by vhodné mít k tomu nějaký metodologický úvod. Autorka 
si jistě s analýzou dala práci, zařadila řadu tabulek a grafů, ale bylo by si dobré více si vymezit, jak bude která 
analýza přesně vypadat. Pro vysvětlení závěrů by bylo nutné texty Pochodně celkově zařadit více do kontextu 
vývoje KSČ ve sledovaném období a u rozhlasového vysílání by bylo dobré sledovat, jak celkově vypadalo 
vysílání Československého rozhlasu.            

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 2
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) 
Struktura práce je přehledná, ale jak jsem již uvedl, tak v historickém úvodu bylo možné začít přímo v období 
normalizace + uvést více informací k tehdejšímu Východočeskému kraji. Práce má velmi slušnou jazykovou 
úroveň, jen je pár chyb v psaní velkých písmen (např. Sborník národního muzea, Závody vítězného února). 
V poznámce č. 9 jsou různé velikosti písma. V březnu 1968 neodvolali straníci prezidenta Novotného, ale ten 
na svoji funkci rezignoval. Když píšete v roce 1968 o cenzorském úřadu, tak by bylo vhodné uvést jeho název. 
Síť krajských studií rozhlas rozšiřoval již od roku 1945. Pořad "Co tomu říkáte, pane Werich" nebyl před 
rokem 1968 trezorovým pořadem. Rozhlasové vysílání ve východních Čechách je pojato skutečně hodně 
stručně, více by se dalo uvést určitě i k historii Pochodně. Oldřich Kalousek byl v 80. letech taková 
komunistická ikona v Hradci Králové, a proto se jistě hned v Pochodni objevilo jeho prohlášení. Pro zkratku se 
používá zkratka -s.-.    

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Jako hradecký rodák jsem si předloženou bakalářskou práci se zájmem pročetl, protože zahrnuje období, které 
si dobře pamatuji. Autorka jistě věnovala přípravě značný čas. Určitě je velmi dobré, že vyhledala novináře 
Ulricha a Duse. Učinila s nimi zajímavé rozhovory. Jejich vzpomínky podporují autorčiny závěry z analýzy o 
velkém rozdílu zpravodajském i názorovém mezi Pochodní a rozhlasovám studiem Hradec Králové. Jak jsem 
uvedl, tak by bylo dobré ale dát si pozor na výběr informačních zdrojů. Také je nutné si přesněji vymezit, jak 
bude vypadat analýza médií, protože kvantitativně kvalitativní analýza není úplně ten přesný postup, který se 
používá v mediálních studiích.    

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



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!


