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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) 
Soulad. Jen překvapí, že teze předjímají, že "ústředním pojmem práce by měla být ideologie" a označují 
ideologií antikomunismus, přesto ve výsledné práci antikomunismus jako specifická ideologie pojednán není 
(přestože i o tom českém byla již řada vhodných a zajímavých textů publikována). 
Naopak u použitých metod jsou teze uměřenější (vyhledávání hodnotících výrazů, mluvčích, argumentace) a více 
odpovídají výsledku než metodologická část práce, zmiňující CDA (což lze po přečtení výsledků analýzy brát až 
jako matoucí či zastírací). 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Provedená rešerše má velmi dobrou úroveň, byť je stučná až na samu hranici (od sociální konstruce reality přes 
sémiotiku, diskurz, ideologie, mýty na méně než patnácti stranách). Překvapivě mi v ní chybí dva klíčové pojmy - 
politický paralelismus a bias (ten/ty/ta se objeví jen v anglickém Summary). 
Deskripce popisuje něco možná až přespříliš (historie deníků), ale proti volbě… Pak mi ale i něco chybí - když 
autor zmiňuje Hanáka v souvislosti s LN, musí pak i s Právem; když Šustrovou s ÚSTR, pak musí i s LN. 
V analýze, resp. intepretaci dílčích výsledků se autor mohl vydat dál - např. po dualitě politika (fenomén českého 
antikomunismu a 'levicový puč' - "Žijeme v zemi, kde 'levicový puč v ÚSTR' skončí tím, že se v ředitelské funkci 
ocitne nejdříve bývalá pochybná sponzorka ODS a posléze člen TOP 09", Slačálek 2014 ) vs. věda (v jakém 
jiném textu by se mohla hodnotit vědeckost pracovníků a výstupů ÚSTR než akademickém)? 
V Závěru je autor velmi uměřený, na mne to působí až alibisticky- vybral si ultrapolitické téma a pak (v 
předposledním odstavci) je překvapen/konstatuje, že "i ve zpravodajských textech jsme našli výrazy, věty a 
dokonce i celé pasáže, které dané skutečnosti nejen popisovaly, ale také je hodnotily. Cílem této práce však 



nebylo dokázat, že 'vše je politické' a nemá tedy smysl číst zpravodajské texty, neboť ty jen (více či méně skrytě) 
vyjadřují názor autora či jeho zaměstnavatele na svět." A poslední odstavec? "Motivace pro napsání této práce 
byla právě opačná: čtenář by neměl číst jedny noviny, ale měl by jich číst co nejvíce, nacházet v nich vzájemné 
odlišnosti, porovnávat je se svou vlastní životní zkušeností. To je nepochybně ta správná cesta, jak se dozvědět 
informace nejen o světě, ale i o lidech, kteří nám tento svět v novinách zobrazují." K tomu dodávám, že: 1) Když 
už šíře vstupů, pak rozdíl nehledat napříč třemi nejčtenějšími tištěnými deníky, ale rozhlédnout se po internetu; a 
2) kde autor bere tu samozřejmost, se kterou tvrdí, že některá cesta je nepochybně správná? Proč by za stejně 
legitimní volbu nešlo považovat jen konzumaci paralelistických médií dle vlastních politických preferencí? 
 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je psána uměřeným a kultivovaným jazyk, jen občas se vloudila neobratnost (periodika zpravovali). Autor 
občas zápolí s velkými písmeny (Rudé Právo, Komunistická strana, Parlament). Na str. 23 trochu zavádějící 
popis (vysokoškolský profesor ve 23 letech?) a chybný údaj (ÚV SSM v roce 1948). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes všechny výše zmíněné výhrady/doplnění/návrhy se jedná o práci kvalitní a zkušební komisi navrhuji 
uvažovat o klasifikaci mezi stupni "výborně" a "velmi dobře". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 viz zmínku o CDA výš 
5.2 viz zmínku o Závěru výš 
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! 
 


