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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Veronika Ullíková   

Název práce: Pražské jaro 1968 pohledem karlovarských okresních novin Stráž míru 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Veronika Trestrová 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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 stanovený v tezích byl naplněn, rovněž technika i 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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Teoretická část bakalářské práce je zdařilou kompilací odborné literatury; počet odborných titulů je adekvátní a 

dostačující vzhledem k tématu práce (14 knižních titulů, 8 elektronických zdrojů - jen nerozumím rozdělení na 

"e-zdroje" a "další zdroje", mezi kterými je například Akční program KSČ elektronicky dostupný na webu 

Ústavu pro soudobé dějiny či rovněž elektronicky dostupný text Dvou tisíc slov).  

V logickém výkladu tématu dochází spíš jen k drobným nepřesnostem - např. na str. 9 autorka píše o volbě A. 

Dubčeka do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ (jinde má již správně "první tajemník" - tato funkce byla 

přejmenována až v roce 1971); dále místy záměna okresního výboru KSČ a okresního národního výboru (např. 

na str. 30, kde autorka píše o plénu OV KSČ v Karlových Varech - ale v závěru odstavce najednou píše o 

okresním národním výboru); rovněž hned v úvodu práce je zmíněno, že analyzovaná Stráž mír byla periodikem 

okresního výboru KSČ v Karlových Varech, přestože periodikum bylo pouze listem okresního národního výboru 

(jak vyplývá z příloh - fotografií novin - i z dalšího textu práce). Drobná nepřesnost v pochopení mediální 

politiky a cenzury se objevuje na str. 16, kde autorka tvrdí, že předběžná cenzura vedla k autocenzuře autorů - 

bylo to právě naopak, předběžná cenzura, jak tehdy tvrdili i sami novináři, působila na novináře jako výzva a 

snímala z nich odpovědnost za zveřejněné. Problematika autocenzury se týká naopak následné cenzury - kdy jsou 

novináři "sami sobě cenzory".  

Rovněž informace na předchozí straně (str. 15) o tom, že novelizace tiskového zákona v roce 1966 vyloučila 

možnost soukromého vlastnictví periodik, je poněkud nepřesná - k vyloučení soukromého vlastnictví médií došlo 



již po válce v roce 1945. V této novelizaci byl stávající stav pouze zopakován: "Tyto prostředky [rozuměj média] 

jsou ve společenském vlastnictví a nemohou být předmětem soukromého podnikání." 

Analytickou část práce, tedy rešerši jednotlivých vydání okresních novin Stráž míru v roce 1968, zvládla autorka 

bez problémů. Jen jí možná mohlo být, jako jádru práce, věnováno více prostoru - teoretická obecná část 

zabývající se situací v celém Československu má 21 stran, část věnující se Stráži míru a Karlovým varům čítá 

pouze 13 stran. 

 

 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Struktura práce je logická, přehledná. Odkazování jak na odbornou literaturu, tak na analyzované články je 

precizní. Rovněž jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá, jakýchkoliv chyb je minimum - záměny spojníku 

za pomlčky, ojediněle překlep či chybějící čárka, v závěru (str. 36) pak jednou chyba ve shodě podmětu 

s přísudkem. Místy je nejednotné psaní titulků novin - s uvozovkami či bez. Chyby jsou však ojedinělé, 

stylistická stránka práce i její grafická úprava je velmi pečlivá. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Ač práce obsahově nijak nevybočuje (nevyniká) ze standardních bakalářských prací, není jí co vytknout. Tím, jak 

je pečlivá (jak ve zpracování odborné literatury, tak v rešerši článků i po gramatické stránce), naplňuje kvality 

závěrečné práce nutné pro nejlepší hodnocení. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhnuji známku výborně.  

 

 

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

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! 

 


