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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Petrů, Jan  

Název práce: Vývoj Rudého Práva v období 1972-1991 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Cebe, Jan 

Pracoviště: KMS 

 

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) 

      

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

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)  

      

 

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  2 

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.)  

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 3 



 

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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Jana Petrů vznikala na základě již obhájené práce bakalářské, která se taktéž věnovala vývoji Rudého 

práva, nicméně byla zaměřena na předcházející období. Práce diplomová měla pohled rozšířit na období 

normalizace a dále i období transformace na počátku 90. let. Z dnešního pohledu shledávám rozhodnutí rozšířit 

práci bakalářskou jako nešťastné, protože autor byl podle mého názoru "ukolébán" tím, že v podstatě jen 

rozšiřuje a doplňuje již existující text za pomocí postupů, které využil již v práci bakalářské. Požadavky kladené 

na práci bakalářskou jsou však odlišné od požadavku kladených na práci diplomovou. Především metoda 

zpracování a pramenný výzkum by měly být na jiné, vyšší úrovni. Tam, kde BC práce staví na sekundární 

literatuře, by práce diplomové měla přinést základní pramenný výzkum vycházející z primárních zdrojů, tam, kde 

BC práce staví na jednoduchých subjektivních dojmech z několika přečtených článků, by měla práce diplomová 

nabídnout propracovanější výzkum obsahu, založený na ověřené metodice. Práce Jana Petrů bohužel tento krok 

vpřed prakticky neučinila, nebo jen v míře minimální. Ačkoliv text nevykazuje žádné jiné závažnější formální 

nedostaky v oblasti odkazování na zdroje, citování, či dodržování pravopisné normy, jeho přínos pro obor je 

sporný, neboť přináší jen minimum nových informací. To je do značné míry zapříčiněno faktem, že k výzkumu 

primárních pramenů (Fondy UV KSČ, FÚTI, Národní fronty atd.) přistoupil diplomant až velmi pozdě na 

základě konzultantova upozornění, a neměl tak dostatečný čas na vyhledání relevantních materiálů a jejich 

zpracování. To se týká zejména období do roku 1989, období transformace je z hlediska přístupu k primárním 

pramenům velmi složité, i když se o to autor na poslední chvíli také, byť neúspěšně pokusil. Z důvodů výše 

řečených lze tedy cíle práce hodnotit jako nenaplněné. Přesto doporučuji práci k obhajobě, nicméně navrhuji 

honotit stupněm dobře. 

 

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

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! 

 


