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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) 
Autorce práce není co vytknout. Drobné odchýlení od tezí je odůvodněno, ač se tím vlastně plánovaný obsah (ani 
jiný aspekt) bakalářské práce nemění (proto tuto změnu ani neuvádím), neboť rozhlasové stanice Hlas Ameriky a 
BBC v práci zastoupeny jsou, jen ne (kvůli nedostupnosti či neexistenci archivů) v takovém měřítku, jak autorka 
původně zamýšlela.  
 
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 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Literatura k práci je vybrána adekvátní a dostatečná, autorka vychází z prací historiků, kteří se u nás období 
normalizace a pádu komunistického režimu dlouhodbě věnují, např. O. Tůma, M. Otáhal či P. Blažek. Poněkud 
problematické se mi zdá pouze hojné využívání webu totalita.cz, kde jsou sice u jednotlivých hesel uvedeni jejich 
autoři (mezi které patří renomovaní historici), jde však trochu o zjednodušení práce, neboť autorka mohla 
informace čerpat i z odborných publikací, které k tomuto tématu jsou k dispozici. Pochvalu si jinak zaslouží 
práce s vybranou literaturou k tématu, publikace dobře znám a vím, že autorka bakalářské práce konkrétní pasáže 
z publikací neparafrázuje pouze s obměnou jednoho či dvou slov, jak je často u studentů zvykem, ale dokáže 
nalezené informace formulovat velmi dobře po svém a velmi vhodně je aplikuje. Oceňuji také to, že poukázala a 
uvedla na pravou míru některé zavedené představy, jakou je například ta, že zásadní účast na demonstracích 
v letech 1988-1989 měli studenti. Jedinou kapitolou, u níž si nejsem jistá její funkčností v kontextu celé práce, je 
kapitola "Jan Palach jako osobnost". 
Co se týče praktické analytické části bakalářské práce, zde není co vytknout. Analýza je dobře provedená, velmi 
pečlivá, závěry logické a podložené. Pozornost si kromě samotného obsahového rozboru médií (tedy jak často a 
jakým způsobem o událostech daná média informovala), zaslouží tabulky se synonymy pro akce Palachova týdne 
a jejich účastníky, které nechybí u žádného analyzovaného oficiálního média a na konci práce najdeme shrnující 



celkový počet synonym pro akce v oficiálních médiích. Tím práce přispívá k poznání "jazyku komunistické 
moci", kterému dosud není mnoho studií věnováno.   
 
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 1 
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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je rozdělena na dvě takřka stejně dlouhé části, teoretickou a praktickou, struktura práce je logická a 
přehledná. Poznámkovému aparátu a odkazům se nedá nic vytknout. Také stylistická úroveň práce je velmi 
vysoká, co se týče chyb, jen ojediněle se dá v celé práci najít překlep, jednou či dvakrát hrubší pravopisná chyba. 
Sjednocené není také psaní výpustek. Jako celek však práce svým jazykem působí na čtenáře velmi čtivě, 
fundovaně, citací je užíváno přiměřeně a na vhodných místech.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená bakalářská práce doplňuje bakalářskou praci Renaty Fulínové (FSV 2013, vedoucí práce PhDr. Petr 
Bednařík, Ph.D.), která je v práci zmíněna a která se zabývala analýzou Palachova týdne ve vybraných denících, 
a přispívá tak k našemu celkovému poznání toho, jak o událostech tohoto týdne informovala nejen oficiální, ale 
také neoficiální, samizdatová či exilová, média. Práce je celkově velmi kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a 
navrhuji známku výborně. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


