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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 diplomantka dodržela. 

 

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 A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

 

Literatura: 

- diplomantka v zásadě použila tituly potřebné pro kontext zvoleného tématu; k počátkům poúnorového exilu 

bylo možné ještě čerpat z prací M. Trapla, nebo Z. Jiráska (2000) 

- s. 6, pozn. 6: vznik KSČ v roce 1921 autorka opírá o citaci knihy V. Kopeckého (1951), což považuji za 

mimořádně nešťastné. Z kvalitní odborné literatury (mimo syntézy k politickým stranám J. Marka a kol.) se 

nabízí monografie k dějinám KSČ od J. Rupnika (1981, resp. 2002) 

- s. 7: k vylíčení čs. Února 1948  by bylo vhodnější odkazovat na základní práci K. Kaplana "Pět kapitol o 

Únoru" (1997), než obecnější "Nekrvavou revoluci" 

- k vysílání Rádia svobodná Evropa (např. s. 16) upozorňuji na nejnovější publikaci Bischof, Anna - Jürgens, 

Zuzana (eds.): Voices of Freedom - Western Interference? (München 2015) 

 

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 A 



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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

 

Obsah: 

- s. 10: "uprchlické tendence"; termín není příliš vhodný, je-li míněna politická imigrace 

- s. 13: "Hlinkova ľudová strana" - nesprávný název; Slovenská ľudová strana, nebo Hlinkova slov. ľudová strana 

- s. 34: "Ladislav Feierabendl" - nepochybně se jedná o Ladislava Karla Feierabenda, význ. agrárního politika 

- s. 48: doporučuji uvádět tzv. Vítězný únor 

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

- s. 18: "sťala hlavu" - příliš expresivní výraz? 

- s. 22: termín "kolaborace" ve smyslu spolupráce je nevhodný 

- s. 38: text této strany není dokončen 

- s. 39, 51: termíny "pražský režim", "pražská vláda" jsou nevhodné, autorka je pravděpodobně přebírá přímo ze 

studovaného tisku 

- s. 53: ne české, ale čs. armády; též. s. 55 

- s. 57: ne "Rusů", ale Sovětů 

- s. 59: co je "klan Lobkowic" (?!) 

- s. 64: "čtenářovi pozornosti" 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomantka zpracovala podrobný profil exilového týdeníku "Čechoslovák v zahraničí" vycházejícího ve Velké 

Británii v letech 1951-1967. Kromě podrobného představení profilu "Čechoslováka" (rubriky apod.) a osobnosti 

vydavatele (Josef Josten) autorka nastínila s pomocí odborné literatury problematiku vývoje čs. pokvětnového, 

resp. poúnorového exilu, a dále dění v Československu sledovaného období. Z hlediska metodologie autorka 

práci postavila na kvanitativní obsahové analýze, přičemž si pečlivě definovala vzorek zkoumaných periodik (cca 

15 % celkového objemu, doplněné o náhodně vybraná čísla) a zejména hlavní tematické okruhy - exil, 

Československo, SSSR, mezinárodní dění, různé, jejichž profil dále pečlivě analyzuje. Diplomantka podrobným 

studiem vybraného vzorku potvrdila dvě (snad i předvídatelné) hypotézy, tedy že Čechoslovák se věnoval 

především dění v Československu a v exilové komunitě. Cíle práce se nepochybně podařilo naplnit. 

 

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

5.1 Dá se odhadnout míra autocenzury redakce "Čechoslováka", aby se např. zamezilo zneužití jím 

publikovaných statí komunistickou propagandou v ČSR? (Např. poměry v utečeneckých táborech apod.) 

5.2 Kdo zkoumané noviny ve Velké Británii četl? Lze blíže charakterizovat tehdejší okruh čtenářů? Za kolik 

se zkoumaný týdeník prodával?  

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.    

 


