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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) 

Schválené teze byly v zásadě dodrženy; diplomantka provedla jen dílčí a odůvodněné úpravy, tj. přeskupila 

některé tematické bloky (nástin vývoje ČSNS), pozměnila názvy kapitol (při zachování jejich obsahu) a rozšířila 

výklad k vývoji čs. exilu a Československa (od roku 1948, namísto původně zamýšleného roku 1968). 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

 

Literatura: 

- diplomantka využila tituly nezbytné ke zvolenému tématu, bylo by ale možné najít některé další; kromě M. 

Trapla publikoval monografii k počátkům poúnorové emigrace a exilové politiky např. Zd. Jirásek (2000) 

- dále diplomantka mohla zmínit existenci pamětí Luďka Pachmana, byť jeho veřejnému působení po roce 1970 

je věnován pouze krátký závěr (Jak to bylo, Bělá 2001). 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 



3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

 

Obsah: 

- s. 12: vykonstruované politické procesy s H. Píkou a M. Horákovou proběhly již koncem 40. let (1949 a 1950) 

- s. 12: nejen pouze "invaze sovětských vojsk", ale čtyř členských států Varšavské smlouvy 

- s. 14: N. S. Chruščov nastoupil do funkce 1. tajemníka ÚV KSSS již v roce 1953 (nikoli 1956) 

- s. 21: Evžen Plocek nebyl student, ale jihlavský dělník 

- s. 27: které strany byly obnoveny v exilu v letech 1945-48? 

- s. 29, pozn. 118; též. 35: Lev Prchala byl nepochybně československý (nikoli český) generál 

- s. 30: "kádrových obchodních zaměstnanců" (?) 

- s. 41, 43: namísto "Varšavského paktu" lépe "Varšavská smlouva" 

- s. 47: "tzv. spojenců" - co je tím myšleno? 

- s. 52: historika Karla Kaplana asi nelze označit za politického prominenta 

- s. 52: nikoli "Manifest Charta 77", ale Prohlášení Charty 77 

- s. 58: "Erasmovy ceny" - lépe: Ceny Erasma Rotterdamského 

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

- s. 2 ad.: v celé práci není jednotně uváděno označení období 1968 - "pražské jaro", "Pražské jaro", "tzv. 

pražské jaro". Naopak jednotné je psaní "Sametová revoluce". 

- s. 15: Alexander Dubček (nikoli Alexandr) 

- s. 20, 24, 49, 59: Gustáv Husák (nikoli Gustav) 

- s. 27: překlep "přeš" 

- s. 28, pozn. 112: "knižní řadu" 

- s. 42: akademie 

- s. 48: konferencí 

- s. 49: "Třetí koš se zbavil humanitárních oblastí." (zabýval) 

- s. 52: F. Kriegel (nikoli Kriegl) 

- s. 53: "následující stránkách" 

- s. 54: "ministryně zahraniční" 

- s. 55: Rádia Svobodná Evropa 

- s. 59: "Gorbačovy" 

- s. 69: "Mnichovským diktátem" (smlouvou) 

- s. 72: "v ve" 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomantka se zaměřila na reflexi významných událostí v Československu v letech 1968 až 1989 ve dvou 

vybraných exilových periodikách, konzervativní Národní politice a Českém slově (nár. sociální strana). Kromě 

plošné excerpce zvolených titulů studovala odbornou literaturu k problematice exilu a další práce, s jejichž 

pomocí nastínila obecné souvislosti spojené s tématem. Z hlediska metodologie se opřela o pojetí kritické 

diskurzivní analýzy Teuna van Dijka, a v úvodní části práce představila jeho východiska a výzkumné 

instrumenty. Těžiště práce spočívá v prezentaci relevantních příspěvků oběma redakcemi, diplomantka si přitom 

všímá rozdílů v pohledech na vývoj v Československu, popř. dění za "železnou oponu" obecně, nevynechala ani 

rozdíly v postoji k jednotlivým emigračním vlnám. Součástí výkladu je také přiblížení profilu šéferedaktorů obou 

listů. 

Text diplomové práce je přehledný, jasně strukturovaný, po formulační stránce dobrý; kromě drobných 

obsahových nejasností bych doporučoval více vyjasnit používání termínů "emigrant" a "exulant", které autorka 

volně zaměňuje (např. s. 70) - zatímco pojem emigrace je neutrální, termín "emigrant" může mít i negativní 



konotace. Dilomantka také mohla více prohloubit výklad k přispěvatelům obou listů; v řadě případů není jasné, 

(např. s. 47), zda jde o skutečná jména autorů, nebo pseudonymy, naopak jiní známí autoři (např. Ján Mlynárik, 

Milan Zelený) jsou zmíněni pouze jménem a nijak dále komentováni. 

Cíle práce se podařilo naplnit, diplomantka přesvědčivě doložila rozdíly ve stanoviscích zkoumaných periodik. 

 

 

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

5.1 Využívaly redakce NL a ČS jako zdroj samizdatové Lidové noviny (1988-1989)? 

5.2 Kdo zkoumané noviny v SRN četl? Lze nějak charakterizovat tehdejší čtenářský okruh? Lišila se cena 

zkoumaných novin s cenami běžného německého tisku?  

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (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, 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.    

 


