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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kučerová Monika  

Název práce: Vybrané samizdatové časopisy let 1980 až 1987 (X Desítka/Violit a Jednou nohou/Revolver 

Revue)   

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

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, technika a 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 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Autorka se ve své diplomové práci v první části práce věnuje popisu historického kontextu období normalizace. 

Pracuje s odbornou literaturou, kdy základní jsou pro ni hlavně publikace Milana Otáhala. Tyto kapitoly dost 

přehledně prezentují politickou situaci v Československu i situaci disentu. V tomto směru bych ale ještě 

doporučoval využít i publikace Miroslava Vaňka, které se týkají hudební alternativní scény. Bylo by možné 

pracovat i s některými texty Petra Blažka o disentu a jeho aktivitách.  

Diplomová práce se věnuje vybraným samizdatovým periodikům. Zde si myslím, že bylo možné přistoupit 

k tématu poněkud jinak. Autorka dobře popisuje okolnosti vzniku těchto periodik i průběh jejich vydávání, 

distribuci, fungování redakce, problémy s režimem. Pracuje s publikovanými rozhovory i se obrátila na V. 

Karfíka a J. Topola. Přijde mi ale dost škoda, že se autorka nevěnovala skutečně podrobně také obsahu těchto 

samizdatových periodik. Je to poněkud promarněná příležitost, kdy pro každého čtenáře diplomové práce by jistě 

bylo velmi zajímavé, pokud by se mohl seznámit s tím, co bylo obsahem jednotlivých vydání, jaké texty byly 

publikovány, jaké názory se v nich objevovaly, jakou měla periodika koncepci. To jsou vše jistě záležitosti, u 

nichž by bylo přínosné je skutečně více rozepsat.        

 

   

 



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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 

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.)  

2 

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)  

Pokud jde o strukturu textu, tak mi nepřijde zrovna ideální, že přímo do textu jsou vložené životopisy autorů. 

V této podobě by měly být spíše v příloze. Také by u těchto životopisů měly být jasně uvedené zdroje informací, 

což zde ovšem neplatí.  Samotný Závěr práce je hodně stručný. Jinak autorka odkazuje pečlivě na odbornou 

literaturu. Jen není nutné vždy znova u publikací opakovat bibliografické údaje. Pak třeba jsou na jedné straně 

pětkrát údaje k textu Kamily Bendové. Je taky dost problém, že diplomová práce není stránkovaná. Vhodnou 

přílohou jsou fotografie sledovaných periodik.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka se ve své diplomové práci věnovala samizdatovým periodikům. Popsala politickou situaci 

v Československu i činnost disentu. Ve své práci prezentovala vznik časopisů i okolnosti jejich přípravy. Jak 

jsem ale uvedl, tak mi přijde jako hodně nevyužitá příležitost, že se autorka nevěnovala výrazně více samotnému 

obsahu těchto samizdatových časopisů.    

 

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

5.1 Proč jste nevěnovala větší pozornost obsahu sledovaných časopisů.  

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 a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


