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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

Nespl- 

ňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a 

odpovídají zadání a názvu práce. 
 /   

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

/    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  

 

 /  

Struktura práce je vyvážená a logická.  /   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního 

přínosu. 

/    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  /    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 

použití správné terminologie. 
 /    

Autor správně cituje. /     

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a 

cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

/     

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Posuzovaná práce se zabývá historií časopisu Signál s důrazem na jeho strukturu a 

autorský tým, a to především v úseku od jeho vzniku do počátku normalizace. Věcný a 
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informativní text doplňuje rozsáhlý rozhovor s bývalým redaktorem někdejšího 

Mladého světa Janem Dobiášem. 

 

Jádro výkladu tvoří analýza jednotlivých rubrik, na níž autor postupně dokládá jak přímý 

i nepřímý vliv cenzury, autocenzury a dobových politických tlaků, tak i posun Signálu 

od svazarmovského periodika s povětšině brannou tematikou k širšímu tematickému 

záběru, souvisejícímu s vývojem autorského týmu v období relativní liberalizace 

komunistického režimu. Funkční je rovněž zařazení rozhovoru s Janem Dobiášem, které 

se sice na první pohled týká hlavně Mladého světa, avšak současně přesvědčivě dokládá 

obecnější souvislosti a kontext redakční práce v „mládežnickém“ periodiku 

v podmínkách let šedesátých.    

 

I když respektuji zásadní heuristickou danost (absenci redakčního archívu Signálu), 

moje kritická výtka nutně náleží velmi stručnému seznamu sekundární literatury, 

v němž postrádám většinu historických prací, postihujících jak např. komunistickou 

cenzuru, tak i vývoj publicistiky a v neposlední řadě i problematiku Svazarmu v dané 

době. Název práce navíc budí dojem, jako by se autor chtěl zabývat dějinami časopisu 

Signál v celém období jeho vydávání (tj. do počátku 90. let!). Proč tomu tak není a proč 

práce končí již s nástupem normalizace, Tomáš Nečesaný bohužel nikde nevysvětlil.  

  

Po formální stránce práce splňuje dané požadavky. Je psána živě a čtivě, ovšem absence 

důkladné finální redakce zapříčinila zbytečné překlepy, vyšinutí z vazby a nekorigované 

úseky. 

 

Předloženou bakalářskou práci Tomáše Nečesaného považuji za přesvědčivý doklad 

studentovy odborné kvalifikace a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Navržená známka:      

 

 

 

   Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D  

 

 

 

Podpis vedoucího práce 

       

   

Datum: 22. 8. 2016      

 
 


