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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) 

Diplomová práce odpovídá 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 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

  

Literatura: 

- k problematice komunistického převzetí moci v únoru 1948 by postačovalo využít zásadní práci Karla 

KAPLANA: Pět kapitol o Únoru; v tomto kontextu nepůsobí využití práce autora literatury faktu Karla Pacnera 

příliš dobře, podobně jako další elektronické články (Milan Bárta). Dále bych citoval Kaplanovu práci 

Československo v RVHP (viz s. 19). K problematice měnové reformy v ČSR existuje zásadní publikace Zd. 

JIRÁSEK - Jar. ŠULA: Velká peněžní loupež. 

- k vysílání čs. televize mohl diplomant uvést práci Martina Štolla, která se věnuje vysílání ve sledovaném období 

- v práci postrádám studii PERNES Jiří: Československý rok 1956 (K dějinám destalinizace v Československu). 

Soudobé dějiny, 1999 (roč. 6), č. 4, s. 594–618. 

 

Obsah: 

s. 16: název kap. "Vítězný únor" je volen nevhodně - jde o termín plně ukotvený v komunistickém výkladu dějin, 

resp. propagandě 

s. 16: "tzv. obrozená vláda" - správně má být vláda tzv. obrozené Národní fronty 



s. 17: "Některé politické strany byly v této době spojeny do tzv. obrozené Národní fronty." - nevhodná 

formulace: koncept NF existoval až do r. 1989 

s. 17: k nepokojům v létě 1948 by bylo vhodné zmínit poměrně rozsáhlé stávkové hnutí, které se vůbec 

neodrazilo v médiích 

s. 19: předsedou čs. vlády se po A. Zápotockém stal Viliam Široký, nikoli Ant. Novotný (!); formulace o "volbě 

předsednictva ÚV KSČ" není šťastná, neboť evokuje, že prezidenta republiky volilo toto grémium, nikoli 

Národní shormáždění 

s. 21: jde o II. sjezd SVAZU čs. spisovatelů 

s. 21: "posílení konzervativního křídla KSČ" - v KSČ v té době (1956) žádné liberální křídlo neexistovalo! 

s. 24: soukromé vlastnictví médií bylo znemožněno již v květnu 1945, nikoli až v roce 1948 

s. 31, pozn. 118: nikoli Socialistický svaz mládeže, ale Čs. svaz mládeže; SSM nebyl dětskou organizací, neboť 

sdružoval také plnoletou mládež 

s. 32: nikoli ve "Východním Německu", ale Maďarsku; dále nelze souhlasit s tezí, že smrt J. V. Stalina vedla ke 

změně "stávajícího politického systému", lze hovořit spíše o úpravě hosp., či sociální politiky 

s. 39: autor má na mysli spíše "protisovětská", nikoli protiruská hesla 

s. 42: "V době maď. povstání probíhala v ČSR snaha opoziční vlny o revizi polistických procesů…" - věta je 

velmi vágní a není jasné, co má autor na mysli. O jaké opozici je řeč? 

s. 44: teze, že "svou vlastní ideologii měla i KSČ, definována byla Václavem Kopeckým v roce 1932" je 

nesmyslná, nebo velmi nešťastně formulovaná 

s. 53: Německé republiky (chybí: demokratické) 

s. 54: příčinou nejmenovaného (chybí: podle) 

s. 69: k překvapivosti reakce záv. organizace ČSM ČKD Sokolovo k zapojení studentů do nepokojů v Maďarsku 

- upozorňuji na možnost, že redakce si rezoluce a dopisy mohly vymýšlet; proto nemusí být důležité to, že RP či 

MF tuto věc nezmiňovaly (pomíjím eventualitu, že by se objevila např. zpráva v Práci či jiném tisku). 

 

 

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  1 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

 

V kap. 2.5 by bylo účelnější, kdyby diplomant sledoval vývoj Rudého práva a Mladé fronty s větší koncentrací 

na sledované období, např. období 1945(48)-1967(68); zde se mohl např. více soustředit na chatakteristiku 

čtenářů RP a MF, což by mělo význam pro další analýzu způsobu referování o zahraničních událostech. Výklad 

od 20. let (v případě RP) až do poč. 90. let je zde nadbytečný a nefunkční. 

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

s. 17: politiků 

s. 20: Jednotných 

s. 24: jako ideové výchovný 

s. 25: svaz Československých novinářů; Národní Fronty 

s. 32: západních mocnosti; těchto důvodu 

s. 37: Stalinistických represí 

s. 40: z první kroků 

s. 41: na Jugoslávsém velvyslanectví 

s. 42: následovně (chybí dvojtečka) 

s. 55: Götttlinga 



s. 59: se setkáváme se s tím 

s. 62: Stěžsjím tématy 

s. 63: mediálnís 

s. 66: denních tisků (správně: denního tisku) 

s. 67: kterří 

s. 72: Sovětský svaz (chybí tečka na konci věty) 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomant předložil dobře zpracovanou analýzu zpravodajství Rudého práva a Mladé fronty o protirežimních 

povstáních v NDR, Polsku a Maďarsku v letech 1953 až 1956. Práce je dobře teoreticky ukotvená, má 

přehlednou strukturu. Na druhé straně se však domnívám, že na základě podrobné kvalitativní analýzy 

zkoumaných zpráv autor dochází k celkem předvídatelným závěrům - tedy že RP i MF se v podstatě nelišily ve 

způsobu referování, informovaly tendenčně a v rozporu se skutečnostmi (srv. s. 73-75). Naopak by bylo zajímavé 

více zdůvodnit, proč měly články Mladé fronty v roce 1956 méně agresivní rétoriku. Práce je bohužel zatížena 

řadou překlepů a gramatických nedostatků. 

 

 

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

5.1 Jak si diplomant zdůvodňuje skutečnost, že zkoumané články Mladé fronty měly v roce 1956 méně 

agresivní rétoriku, než Rudé právo? 

5.2       

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! 

 


