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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Cebe, Jan  

Název práce: Komparace pojetí exilového tisku na příkladu Svědectví a Listů 

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 5 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 4 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 

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  4 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 

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.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 

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.)  

Miroslav Beneš si pro svou práci zvolil téma, které bylo vypsáno konzultantem. O to více mě mrzí, jak autor ke 

zpracování tématu přistoupil a jak text nakonec dopadl. Budiž řečeno, že diplomová práce byla zřejmě pro autora 

po celou dobu studia jaksi "na druhé koleji" zájmu. Původně měla být odevzdána již v květnu loňského roku, 

autor se však nakonec rozhodl, že si čas na její dopracování ještě prodlouží. Nicméně tuto rezervu zřejmě příliš 

nevyužil. Lze to odvodit jak z frekvence konzultací, tak z podoby samotného textu. Ten z mého pohledu 

nesplňuje nároky kladené na práci diplomovou, ani na odborný text jako takový. Toto hodnocení lze přitom 

vztáhnout jak na stránku obsahovou, tak na stránku formální. Z obsahového hlediska je práce jen jakýmsi 

útržkovitým vhledem do tématu exilových periodik či spíše do jejich obsahů. Právě v tom, že autor prošel některá 

vydání časopisů Listy a Svědectví, lze spatřovat snad jediné pozitivum práce. Jak s těmito poznatky naložil, však 

již nelze hodnotit jinak než negativně. Rozbor textů se pohybuje jen v základní rovině "přečetl jsem a mám 

z toho takový dojem", k hlubší komparaci Svědectví a Listů ani nedochází.Velmi slabé jsou kontextové kapitoly, 

které předcházejí samotné "analýze". Ty jsou založeny jen na minimálním počtu zdrojů, autor navíc sahá 

k pramenům, které jsou z hlediska odborného textu nevhodné a především zcela zbytečné, neboť k danému 

období existuje celá řada relevantních recenzovaných odborných prací. Skutečnost, že se autor namísto toho 

spoléhá na server totalita.cz a na přehledovou středoškolskou učebnici Dějiny zemí koruny české jen svádí 

k dojmu, že autor neměl čas či chuť se po relevantní literatuře vůbec shánět. Také samotná podoba odkazování 

na zdroje je leckdy velmi problematická. Objevují se neúplné odkazy (pozn. č. 36,  54, 59 atd.), případně je 

odkazováno na prameny, které se vůbec neobjeví v soupisu použitých zdrojů (např. 36, 37, 49, 51, 52, 54, 59 

atd.). Také po stránce stylistické a pravopisné text naprosto neodpovídá úrovni, kterou bychom očekávali u 

závěrečného výstupu magisterského studia. Nesmyslné větné konstrukce, překlepy, chyby ve skloňování, v psaní 

malých a velkých písmen, interpunkci či dokonce v psaní i/y,  jsou zastoupeny v tak hojné míře (8, 11, 12, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 atd., atd.), že opět svádí k dojmu, že text byl psán doslova na poslední chvíli.  

 

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

5.1 O jaké volby se jednalo v květnu 1949? (v textu to neuvádíte) 

5.2 Od koho získaly Listy klíčovou finanční pomoc? ("západní levice" je opravdu široký pojem) 

5.3 Co myslíte tím, že komunisté zkoušeli v období let 1945-48 prosadit důkladnou kontrolu tisku? 

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! 

 


