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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Šafář Ondřej

Název práce: Odraz národních povstání v NDR, Polsku a Maďarsku v letech 1953–1956 v soudobém 
československém tisku se zaměřením na deníky Rudé právo a Mladá fronta
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Zamazal Ondřej
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK

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)
Diplomant se drží schválených tezí a v žádném z uvedených bodů se od nich neodchyluje. Svědčí to o jeho 
kvalitní přípravné fázi, ve které si téma pečlivě rozvrhnul a načrtnul jeho základní obsahové kontury. O. Šafář 
text s vedoucím práce v pravidelných intervalech a v dostatečném předstihu před termínem odevzdání 
konzultoval, což se projevuje ve formálním stylu i obsahu diplomové práce.

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 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 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Oceňuji kvantitu i rozsah zpracované literatury. Autor pečlivě prostudoval a vyhodnotil prameny (převážně 
sekundární) se zaměřením na hlavní téma své práce i související kontext (např. tituly, které rozebírají vztah moci 
a médií, resp. kultury; znamenitá studie Psychologie komunismu od Jindřicha Kabáta; historické monografie 
ad.). O. Šafář se nedržel pouze domácích zdrojů, ale hledal fakta i v literatuře zahraniční provenience, především 
při výkladu dějinných událostí a souvislostí (zejména při popisu povstání v NDR, Polsku a Maďarsku). Některé 
formulace či závěry, které diplomant vyvozuje, se zdají být zjednodušené a neúplné; některá dílčí témata 
zůstávají jen naznačená; občas se autor potýká s problémem, jak v dostatečné míře shrnout nashromážděné 
materiály - nicméně nic z uvedeného nekazí výsledný dojem. Faktické nedostatky se objevují jen občasně (např. 
tvrzení, že A. Novotný převzal v roce 1953 "místo v čele vlády i strany" - str. 14; ve skutečnosti byl do funkce 
premiéra jmenován V. Široký). 

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 2
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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor přesvědčuje o tom, že si osvojil zásady citační normy, a důsledně odkazuje na všechny přejaté informace. 
Obstojně se vyzná i v prostředí mediálních a historických pojmů. Formální nedostatky se omezují na běžnou 
úroveň typickou pro závěrečné práce, to znamená, že místy se O. Šafář nevyvaroval nesourodých větných 
konstrukcí (příp. vyšinutí z větné vazby); množství překlepů či gramatických chyb, které jeho text vykazuje, se 
pohybuje v přijatelné míře. Dobře působí seznam všech analyzovaných jednotek (článků), které se vztahují ke
třem sledovaným obdobím.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Předkládaná diplomová práce rozebírá národní povstání proti komunistickému režimu v NDR (1953), Polsku a 
Maďarsku (1956) a zkoumá jejich mediální pokrytí ve dvou československých denících, v Rudém právu a Mladé 
frontě. Zpracovává dosud lehce opomíjené téma. Ačkoli se jedná spíš o subtilnější text (posuzováno podle 
předchozích zkušeností autora posudku; celkový rozsah 87 stran), obsahuje všechna relevantní fakta i kontext, 
které vyžaduje historický typ práce. V její analytické (nebo "praktické", jak ji nazývá diplomant) části Ondřej 
Šafář pomocí kvalitativní obsahové analýzy (hermeneutiky) přesně dokládá, jakým způsobem média 
deformovala realitu; jak směšovala zpravodajské a publicistické texty a jak v nich používala příznaková, 
hodnotící slova, která anticipovala preferované čtení publika. Tato analýza mohla být hlubší a podrobnější. Na 
druhou stranu se diplomant nebojí - pod vlivem důkladného rozboru článků a studia pramenů - vlastních 
hodnocení událostí a jevů a v celém textu prokazuje znalost tématu. To všechno mě vede k závěru, že tato práce
splňuje všechny náležitosti potřebné k úspěšné obhajobě, a hodnotím ji na rozhraní stupňů výborně a velmi 
dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak působí na současného čtenáře formální vzhled soudobých novin, Rudého práva a Mladé fronty? 

S důrazem na přehlednost, řazení témat, volbu titulků či fotografií atp.
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!


