KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE
Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte,
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Rottová Tereza
Název práce: Samizdatové Lidové noviny 1987-1989
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Köpplová Barbara
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce Samizdatové Lidové noviny 1987-1989 odpovídá schváleným tezím. Mohu jen uvítat, že její
autorka provedla některé nepatrné korekce tezí, které přispěly k celkovému vylepšení zpracovávaného tématu a
Tereza Rottová je uvádí na s. 4.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Zdánlivě je téma samizdatu a především Lidových novin již vyčerpané a ke zpracování tématu jsem byla
poněkud skeptická. Tereza Rottová mě přesvědčila, že téma je zpracované jen okrajově a archivních podkladů i
sekundární literatury je oproti původnímu mému předpokladu jen minimálně. Autorka se pokusila shromáždit a
využít dostupné podklady, dobře si poradila s jejich zpracováním a podala logicky strukturovaný výklad.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré –
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující – zcela nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci

3.4
3.5

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Pokládám strukturu práce za odpovídající tématu a oceňují autorčin přístup k poznámkovému aparátu, především
proto, že se jedná de facto o první práci, v níž studentka s odkazy pracuje. V textu řádně odkazuje na sekundární
literaturu, ale také na zjištění, které získala z osobních rozhovorů. Snaží se pečlivě u osob, o nichž pojednává,
vždy uvést vysvětlující poznámku. Přílohu tvoří nejen ukázky titulních stran samizdatových Lidových novin, ale i
rozhovor s Janem Rumlem, v němž si autorka bakalářské práce ověřila některé skutečnosti z doby
předlistopadových Lidových novin.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost zpracování tématu apod.)
Tereza Rottová zpracovala bakalářskou práci, která tvoří nepochybně významný přínos k poznání politických i
společenských podmínek vydávání samizdatu koncem 80. let 20. let v Československu. Tím, že autorka využila a
dobře skloubila studium archivních pramenů s rozhovory s pamětníky a sekundární literaturou se jí podařilo
zpracovat zajímavou studií, která je cenným příspěvkem ke studiu médií dané doby - ukazuje jednak fungování
oficiálních institucí, jednak fungování disentu.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Zajímalo by mě, zda dnešní podoba Lidových novin odpovídá záměru autorů při zakládání samizdatových
Lidových novin?
5.2

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 i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

