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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, technika práce se mírně odchyluje, primární metodou je ve výsledné práci 

kvalitativní metoda namísto kvantitativní. Co se týče struktury práce, ta se velice liší od schválených tezí, nebylo 

dodrženo časové rozpětí zkoumaného období, a to neobvyklým způsobem, kdy si autorka k neprospěchu práce 

popisované období v teoretické části nebývale rozšířila - viz další bod hodnocení. 

 

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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

V předložené bakalářské práci je podle mě nutné hodnotit jednotlivě teoretickou a praktickou část, které se svou 

kvalitou od sebe velmi liší. Nejvíce mých výtek směřuje k teoretické části, která je obsahově nedostačující a 

neodpovídá tématu práce. 

Autorka práce bohužel zřejmě nečetla poznámky, které ji byly v průběhu psaní k jednotlivým částem práce 

zasílány. Již při tvorbě tezí bylo diplomantce doporučeno zabývat se v teoretické části pouze rokem 1989 

v Československu - co k němu vedlo, podrobně popsat jeho průběh a příčiny pádu komunistického režimu. 

Přestože v tezích toto autorka do plánované struktury uvedla, při psaní práce se tím již neřídila. Výklad tak 

začíná rokem 1945 a na následujících devíti (!) stranách se autorka pokouší vyložit celé dějiny komunistického 

režimu u nás (například 50. léta jsou tak shrnuta na necelou normostranu). Čtenář tak dostává několik 

nesourodých informací, které absolutně nepostačují k výkladu čtyřicetiletého (a měnícího se) období. Když už je 

uvedena nějaká zjednodušená informace či nějaké jméno, chybí vysvětlení, kdo to byl a v jaké byl funkci - např. 

str. 8, kdy se o roce 1968 dozvídáme, že "Hlavní postavou reforem se stává Alexander Dubček" - uvedení, kdo to 

byl, v jaké byl funkci a od kdy, však chybí.    



Jádru práce, tedy roku 1989, jsou věnovány v teoretické části 3 normostrany, přičemž není ani naznačeno, co 

vedlo k sametové revoluci u nás. Absolutně chybí zahraničně-politický kontext, jméno Michail Gorbačov se 

nikde neobjevuje.  

Zcela nelogický je výklad v kapitole "Struktura československých médií v letech 1948-1989" - kapitoly o 

rozhlase a tištěných médiích končí rokem 1968 - u tištěných médií navíc autorka poněkud nepřesně píše, že po 

zavedení svobody slova v roce 1968 "dochází k nárůstu počtu výtisků denního tisku" - což je pravda, ale 

autorkou jmenované Rudé právo je výjimkou, jeho náklad naopak klesal. To je poslední informace, která autorka 

k tištěným médiím v letech 1948-1989 uvádí, ke stavu za následné normalizace se již čtenář nic nedozví. 

Jako problematické vidím také nadměrné využívání webu totalita.cz (na což byla během konzultací autorka 

rovněž upozorněna), čímž si autorka zjednodušila vyhledávání informací - vše mohla nahradit relevantní 

odbornou literaturou. Na str. 11 je pak převzata z webu totalita.cz citace článku z Rudého práva - zde měl být 

použit primární zdroj, tedy dobový výtisk RP.  

Také v kapitole týkající se již médií v Hradci Králové jsou nepřesnosti - deník Pochodeň rozhodně nebyl 

"jediným místním periodikem" str. 17 (byl pouze jediným deníkem). Deník Pochodeň byl deníkem tehdejšího 

Východočeského kraje (tedy krajským deníkem), což není uvedeno (zmínka až na str. 28), stejně jako informace, 

že sídlem tohoto kraje byl právě Hradec Králové. OV KSČ a ONV v Hradci Králové vydával až do r. 1990 své 

noviny Nové Hradecko, které jsou zmíněny jen jednou větou. Analyzovaný je tedy krajský východočeský deník 

Pochodeň, ke kterému autorka práce uvádí na str. 17 krátkou historii, nezmiňuje však, kdo konkrétně ve 

sledovaném období deník vydával (tedy krajský výbor KSČ). Uvést vydavatele a dosah deníku (tedy celý 

Východočeský kraj) by bylo důležité i pro obsah novin (tedy následnou analýzu) - obsah novin se totiž neměl 

týkat jen samotného Hradce Králové, ale celého kraje - bylo by dobré představit, jak vypadala tehdejší územní 

samospráva a její celky. Obecně v práci chybí zasazení do regionálního kontextu, jiného než z pohledu 

analyzovaných médií. 

Logičnost výkladu teoretické části bych bývala hodnotila hůře, v průměru s hodnocením praktické části si však i 

celkové hodnocení práce autorka vylepšuje. Praktická část práce, resp. analýza vybraných médií je pečlivá, 

podrobná, vyvozené závěry logické. Místy však praktická část působí trochu zmateně - zejména při náhodném 

využívání kvantitivní metody (kterou doplňuje kvalitativní metodu) ve dvou podkapitolách práce, rovněž u grafů 

- např. na str. 45 u grafu, který znázorňuje srovnání citací Pochodně a rohlasu v HK - většinu grafů však považuji 

za zdařilé a pro práci přínosem. Analýze tedy chybí přesnější metodologické ukotvení. 

 

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 3 

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 je velmi nesystematická, jednotlivých kapitolám, resp. obdobím vlády komunistického režimu a 

fungování médií, je věnován velmi odlišný prostor, v praktické části je již struktura logická. Jazyková a 

stylistická stránka práce je na dobré úrovni: jen ojedinělé překlepy, záměny spojovníků za pomlčky, nejednotné 

psaní titulků článků - s uvozovkami/bez, chybějící mezery, viz s tečkou, chybné psaní vnitřních uvozovek v citaci 

apod. Za některými přímými citacemi z článků nenásleduje odkaz. Grafická úprava práce je dobrá, přílohy velmi 

přínosné - zejména přepisy dvou rozhovorů s bývalými novináři, které autorka v rámci svého výzkumu provedla, 

ale i přepisy dostupných reportáží Československého rozhlasu Hradec Králové ze sledovaného období. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jak již bylo zmíněno výše, teoretická a praktická část práce se od sebe kvalitou dle mého názoru výrazně liší. 

Teoretická část obsahuje mnoho nedostatků zmíněných výše (za ten největší považuji pokus shrnout čtyřicetileté 

dějiny komunistického režimu v Československu na 9 stran). Praktická, a dle mého názoru důležitější část, 

vzhledem k tomu, že jde o vlastní výzkum autorky práce, je však na bakalářskou práci kvalitní a přínosná.  



 

 

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! 

 


