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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) 

Teze odpovídají předloženému textu. Stručné seznámení s některými články Stráže míru sice nelze označovat 

termínem "obsahová analýza", který autorka v tezích používá, nicméně s výzkumem mediálních obsahů jsou 

posluchači bakalářského studia v rámci vyučovaných předmětů seznamováni pouze na základní úrovni, a tudíž po 

nich, dle mého názoru, ani nelze skutečnou kvalitativní či kvantitativní obsahovou analýzu vyžadovat, případně 

pokusy o tyto techniky výrazněji kriticky hodnotit. Podobně se pak lze stavět i k absenci metodologického 

ukotvení práce a odpovídající literatury.  

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

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) 

Vzhledem k tématu lze obsahovou část práce hodnotit jako mírně nevyváženou, proporčně by měl být kladen 

důraz spíše na část zabývající se odrazem roku 1968 v regionu Karlovarska a ve Stráži míru. Naopak úvodní část 

kontextová (která je neopodstatněně nazývána částí teoretickou) by mohla být stručnější, protože konstatuje věci 

obecně známé a dobře zpracované. Výběr zdrojů, které autorka použila při zpracování kontextové části práce, 

jistě není vyčerpávající, nicméně zahrnuje základní sumarizující publikace i odborné studie, které odpovídají 

nárokům odborného textu povahy bakalářské práce. Hlubší studium literatury k danému období by nicméně 

mohlo přispět k eliminaci některých kusých, nic neříkajících, nepodložených a leckdy i zavádějících soudů typu: 

"Jak velká byla realná možnost občanů skutečně vycestovat, by mohlo být předmětem spekulací" (s. 23); 

"Komunisté si v 60. letech uvědomili, že ženy je třeba mít nejen v domácnostech…" (s. 24); "Svou činnost 

rozvíjely i politické strany…k tomu…potřebovaly média, která by jim poskytla prostor…" s. 32) atd.  Občas 

jsem též nabýval dojmu, že autorka vidí v článcích podporu svých tezí, aniž by tam tato byla vůbec přítomna 

(např. s. 31 a otázka kritiky počínání komunistů ve Stráži míru; s. 32 a kritika opomíjení principů objektivity; s. 

29 a otvírání tabuizovaného tématu smrti Jana Masaryka ve Stráži míru - spíše mi přijde, že novinářka 



naznačovala, že by se měla v médiích řešit témata jiná…   V článku "Dialog v odborech" ani z vašeho stručného 

popisu nespatřuji žádnou "opatrnější tendenci" (s 34).  Text na s. 24 popisující články z rubriky "Čteme svědectví 

doby" je zavádějící, čtenář neví, zda se texty týkají současnosti či minulosti (porada národních socialistů se 

sociálními demokraty, únor 1948…). První dva odstavce podkapitoly 2.1 působí nesrozumitelně a zkratkovitě. 

Pasáž, která se týká zákona č. 81/1966,  uvádí nepravdivé informace. Tento zákon nestanovuje povinné členství 

ve svazu novinářů ani nově nevylučuje soukromé vlastnictví, tyto záležitosti byly řešeny předcházejícími 

normami.   V rámci konstatování, že 4. 3. 1968 byla zrušena cenzura, by bylo vhodné uvést,  jak a čím ke zrušení 

došlo (s. 16).  "Regionální frakce KSČ" není v daném kontextu vhodný termín (s. 23).  Když na straně 5 hovoříte 

o říjnovém plenárním zasedání, měla byste uvést, kdo zasedal. V rámci pasáže na s. 30 by bylo vhodné uvést, o 

jakém středisku (zdravotním, nákupním, kulturním…)  rozebíraný článek pojednával ("k vedoucím jistého 

střediska"). K rozšíření znalostí obecného kontextu i dílčí problematiky daného období lze dále navrhnout např. 

knihy ČESKOSLOVENSKO roku 1968. 1, Obrodný proces. 2, Počátky normalizace / Aut. 1. dílu Václav Kural, 

Jan Moravec, František Janáček, Jaromír Navrátil, Antonín Benčík, 1. vyd. Praha : Parta, 1993; HOPPE, Jiří: 

Opozice ’68 : sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara. 1. vyd. Praha : Prostor, 2009;  

KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa : Antonín Novotný – vzestup a pád „lidového“ 

aparátčíka. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2011;RUML, Jiří: Díra v hlavě. Praha : Státní pedagogické nakl., 

1990; SLEJŠKA, Drahoslav – HERZMANN, Jan: Sondy do veřejného mínění : jaro 1968, podzim 1989 / Úvod 

Ivan Tomek. Praha : Svoboda, 1990;  ŠMÍDTOVÁ, Martina: Pražské jaro 1968 v kulturních časopisech : 

Literární listy, Listy, Host do domu, Index. Diplomová prá- ce. Brno : Pedagog. fak. MU, 2007.  

 

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 2 

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) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Jak již bylo konstatováno výše, struktura práce by měla klást větší důraz na samotné téma práce, tj. "Pražské jaro 

pohledem karlovarských okresních novin Stráž míru". Srozumitelnosti a kvalitě textu škodí značná míra 

pravopisných i stylistických prohřešků. Některé formulace působí stylisticky neotesaně, až nesrozumitelně: "Tak 

tomu využívá.." (s. 1); "navazovalo projekty"; "stagnovala hospodářská krize" (s. 4); "záměry měly být započaty" 

(s. 5); "výzkumů veřejných mínění", "zaostávalo za reálným vývojem, který měl náskok", "ochotně si vzpomínala 

na demokratické životní postoje" (s. 11); ("postupná zráta KSČ nad kontrolou médií"; "vyjádřil obavu o 

liberalistické tendence" (s. 15); "Konference strany v Československé televizi" (s. 20); "…byly budoucí kulturní 

akce, které se v okrese budou pořádat" (s. 23); "…je nejvíce signifikující reformnost Pražského jara" (s. 28); 

"…často se přináší různé názory na konkrétní témata, která si odporují", "které toto tvrzení podkládají" (s. 28) 

atd. Často, a to i několikrát na jedné straně, se objevují různé překlepy, chyby v interpunkci, chyby v psaní 

velkých/malých písmen, chybné skloňování, chybné koncovky, chyby ve shodě podmětu s přísudkem (s. 3, 4, 8, 

12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34). Výjimečně se autorka dopouští i chyby v psaní y/i 

(např. s. 4, 36). Několikrát se objevuje vyšinutí z vazby (např. s. 22, 27).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka zvolila pro svou práci odpovidající literaturu, jejíž pochopení a aplikace však mohly být na vyšší úrovni. 

To se odráží mj. v řadě nejasných formulací a někdy i ve faktických chybách. Proporčně měla být větší část textu 

věnována samotnému rozboru regionálních novin, který je v práci trochu potlačen na úkor obecné kontextové 

části, která však jen kostatuje obecně známá fakta. Samotný rozbor je velmi jednoduchý, autorka se někdy 

dopouští nepodložených a zavádějících soudů, které mají podpořit její vlastní teze. Po stránce stylistické a 

pravopisné trpí text značnými nedostatky. Přesto práci dporučuji k obhajobě a navrhuji, v závislosti na jejím 

průběhu, hodnocení mezi stupni velmi dobře a dobře. 

 



 

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

5.1 Na straně 23 upozorňujete na Sdružení lázeňských novinářů. Můžete tuto organizaci blíže představit? 

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! 

 


