
2.1 Volba clle práce odpovídá zadání 
2.2 C!1 z  hlediska metodologie oboru  je  zvolen relevantné  
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1. Heuristika (hodnocení známkou  'l,  2, 3, 4 —  v  prípadé hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovné formulovat hlavní vÿtky) 

1.1 Hodnocení pou2lt6 literatury a pramenú 
	

3 
1.2 Úpinost pou2itÿch zdrojú z hlediska soucasného stavu bádání 

	
4 

Strucné hodnocení:  

V  pomérné rozsáhlé teoretické cásti mohla autorka vyu21t vÿrazné vétsí mno2ství zdrojú, 

zejména dílcí  studie  a odborné clánky, které mezi vyu2itou literaturou zcela chybí. Pan! 

Bartúnková se rovné2 soustiedí  na  literaturu éeské/ceskoslovenské provenience a vyhÿbá se 

zahranicnlm zdrojúm, které mú2ou únorové události roku 1948 vnímat z jiného úhlu pohledu. 

Seznam pou2itÿch zdrojú  je  bohu2e1 nesystematickÿ, jednotlivé polo2ky jsou usporádány 

pouze dle abecedního poradí, nikoli dle kategorií. 

2. Resení problému (hodnocení známkou  1, 2, 3, 4—  v prípadé hodnocení  3 a 4  musi autor 

posudku slovné formulovat hlavní vÿtky)  

Strucné hodnocení: 
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4.1 Analÿza pramenú a literatury 
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4.2 Interpretace pramenü a literatury  v  jejich vzájemnÿch souvislostech 2 
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Úvod práce je ponékud krátkÿ, ale jasné vystihuje hlavní cil práce, jakoz  i  hypotézu, která  by  

mêla bÿt  v  práci potvrzena/vÿvrácena.  

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 —  v  prípadé hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovné formulovat hlavní vÿtky) 

3.1 Je struktura práce logická 3 
3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovanÿm 2  
v  úvodu práce 

Strucné hodnocení: 

Jednotlivé cásti práce nej sou vzájemné zcela kompatibilní — zatímco autorka vénovála velkou 

energii deskriptivnímu zpracování teoretické cásti práce (popis událostí  v  letech 1945-1948), 

samotná analytická cást práce je velmi krátká. 

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4—  v  pfípadé hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovné formulovat hlavní vÿtky) 

Strucné hodnocení: 

Oceliuji, ze pres strucnÿ charakter analytické cásti práce jsou v  ní  viditelné prvky analÿzy a 

snaha o vlastní  interpretaci.  Vÿsledkem bylo autorcino potvrzení hypotézy o zménách  ve  

sdélování zpráv po nástupu  Jana  Drdy na post séfredaktora Svobodnÿch novin. 

S. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 —  v  prípadé hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovné formulovat hlavní vÿtky) 
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5.1 Stylistika a pravopis 
5.2 Pouzitá terminologie 

1 
2 
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Strucné hodnocení: 

Stylistika a pravopis j sou cèlkové na velmi dobré úrovni, pouze nékterá pouzitá souvéti j sou 

velmi dlouhá a mohla  by  bÿt rozdélena do mensich celkú. U méné známÿch aktérú bych 

do poznámkovém aparátu dopòrucil dopinit bibliografické poznámky. Kromé toho  by  bylo 

vhodné pouzité zdroje  v  poznámkovém aparáté komentovat a vzájemné porovnávat, nikoli 

spoléhat na údaj e z j ediného zdroj e. 

6.  Celkové hodnoceni  v  rozsahu nejméné  500  znakn: 

Predlozenÿ text celkové spinuje pozadavky, které jsou kladeny  na  závérecnou  1  akademickou 

práci bakalárského stupné. Presto2e práci doporucuji  k  obhajobé, hodnotim ji pouze známkou 

dobfe. Jedná  se  toti2  o  text, kterÿ  je z  velké cásti deskriptivní povahy  a  vyu2ivá pouze 

omezenÿ objem zdrojú. Vÿsledkem  je  proto  studie,  která nemá vÿraznÿ prinos  pro  soucasnÿ 

stav poznáni  a  nepfichází  s  novou  interpretaci  dané problematiky.  Pro  hlubsi analÿzu by bylo 

také vhodnéjsi sáhnout  po  vétsim mnozstvi dobového tisku  a  neomezit  se  pouze  na  dva velké 

deniky. 

7.Otázky a pripominky k obhajobé: 

1) Jmenujte nejdti11e2itéjsi ceské a zahranicni odborné casopisy, které publikuji studie 

k ceskÿm/ceskoslovenskÿm déjinám po roce 1945. 

2) Kteri anglosasti a némecti  autori  se zabÿvají ceskÿmi/ceskoslovenskÿmi déjinami 20. 

století? 
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