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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 5 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
U předložené diplomové práce jsem očekával, že autor bude pracovat s archivními fondy Národního archivu 
v Praze, aby získal informace o fungování Rudého práva. Proto je pro mne poněkud zklamáním, že sice 
s několika dokumenty z NA pracuje, ale jen jeden se týká začátku normalizace, zatímco další jsou až ke druhé 
polovině 80. let, takže dost rozsáhlá část vymezeného období není nijak pokryta archivními prameny. Dále jsem 
očekával, že v práci bude zařazena podrobnější kapitola o Komunistické straně Československa v období 
normalizace, když bylo Rudé právo jejím ústředním deníkem. Pak by ale v textu musela být využita literatura o 
politice KSČ za normalizace (hlavně od autorů z Ústavu pro soudobé dějiny a Ústavu pro studium totalitních 
režimů, ale nejen od nich). Tuto literaturu ovšem v práci nenalézám. Mohla být ale využita i literatura k médiím - 
publikace Manipulátoři, edice dokumentů o kampani proti Chartě 77 od Petra Blažka, publikace Ústavu pro 
soudobé dějiny o rozhlasu a televizi za normalizace. Bylo by také dobré, pokud by se autor podíval na diplomové 
práce z IKSŽ, které byly v posledních letech obhájeny k tématům, jež v práci zmiňuje - kampaň proti Chartě 77, 
další kampaně proti disentu, Brežněvova smrt, gorbačovovská perestrojka a Rudé právo, zobrazení konference 
v Helsinkách v českých médiích, ke všemu existují diplomové práce, tak bylo možné se na ně podívat.  
Autor takhle vybírá z Rudého práva články k nejrůznějším tématům, ale mělo by být nějaké jasné zdůvodnění 
jejich výběru, kapitola 3.1 je o Kurtu Waldheimovi a konferenci v Helsinkách, ale proč není také o jiných 
záležitostech ze zahraniční politiky. Ani výběr domácích událostí není úplně jasně vymezený. Já bych si dovedl 
třeba představit, že autor se bude věnovat textům, které pokrývají všechny normalizační sjezdy KSČ a volby do 



zastupitelských sborů, kdy lze jasně prezentovat, jakým způsobem Rudé právo podporovalo politiku KSČ. Je 
uveden sjezd československých novinářů 1982, ale proč nejsou uvedeny jiné významné události z činnosti 
novinářské organizace za normalizace. Domnívám se, že je to dost zásadní problém, kdy není úplně jasně 
zdůvodněn výběr témat a událostí, aby také bylo zřejmé, jaké aspekty Rudého práva za normalizace mají 
dokumentovat. Jak již bylo řečeno, tak bez archivního výzkumu v práci chybí přesnější údaje, které by ukazovaly 
fungování redakce Rudého práva v rámci struktury KSČ.           
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
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.)  

2 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je chronologická. Jak ale bylo uvedeno, tak mi chybí rozsáhlejší kapitola o KSČ za normalizace. 
Bylo možné uvést také více informací k fungování médií za normalizace. Pro stranu se podle citační normy 
používá zkratka -s.-. Měl by být jasný systém v seznamu literatury a zdrojů. Archivní prameny nelze kombinovat 
dohromady s literaturou, archivní dokumenty je nutné dát zvlášť. Literatura má být seřazena abecedně podle 
autorů.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor se ve své práci věnoval Rudému právu v letech 1972 - 1991. Mé výtky jsem uvedl výše. Celkově se také 
domnívám, že méně by bylo více. Tím myslím, že by bylo lepší, pokud by si autor zkrátil sledované období, aby 
se mohl soustředit podrobněji na kratší časový úsek. Zachytit 19 let se ve výsledku ukazuje jako příliš 
ambiciózní. Takhle by třeba bylo na samostatnou diplomovou práci ukázat názorový vývoj Rudého práva od 
listopadu 1989 do roku 1991, což je v textu sice stručně zmíněno, ale je to tak rozsáhlá a komplikovaná 
problematika, že by mohla být samostatným tématem.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
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! 
 


