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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

J. Fišar zvolil téma, které je reflektováno v odborné i memoárové literatuře. Zájem o něj je v české a slovenské 

veřejnosti disproporční. V české veřejnosti rezonovalo spíše okrajově, zatímco na Slovensku mu byla věnována 

pozornost vzhledem k důvodům, které vedly k odtržení a vyhlášení samostatného státu v březnu 1939. Autor 

stanovil cílem práce analýzu důvodů, které vedly vládní činitele k zásahu. Druhou výzkumnou otázkou je 

vnímání zásahu českou a slovenskou společností na základě vybraného periodického tisku.    

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Téma neklade zvláštní jazykové nároky. Autor shromáždil relevantní literaturu a prostřednictvím digitální 

knihovny Národního muzea provedl sondu dobového relevantního tisku. Práce obsahuje úvodní vymezení cíle a 

charakteristiku literatury. Je rozdělena do tří kapitol, přičemž první dvě mají kontextuální význam. Těžiště práce 

je ve třetí kapitole, která se koncentruje na okolnosti vládního zásahu proti slovenským separatistům, jeho 

důsledky a reflexi tisku. Třetí rozsáhlá kapitola mohla být rozdělena do dvou menších: na okolnosti zásahu s 

jeho politickými důsledky a poté jeho obraz v tisku. Reflexe konfliktu v tisku proto mohla být obsáhlejší s bližší 

charakteristikou zvoleného vzorce tisku. Kapitoly jsou ukončeny dílčími závěry, které pak autor shrnul ve 

finálním závěru.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Jazykový projev odpovídá nárokům na bakalářskou práci, jen výjimečně autor sklouzl do spíše 

publicistického stylu (s. 50,… v celé kráse…). Práce obsahuje minimum překlepů (s. 25 - polnofilů; s. 32 - 

osamostatněním Německa, s. 34 - Schutsateffel). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Autor poměrně rozsáhlý prostor věnuje historickému kontextu, úvodem kapitol a někdy i subkapitol 

zdůvodňuje, čemu se chce věnovat. Oproti tomu reflexe tisku, odpovídající na druhou výzkumnou otázku, 

mohla být obsáhlejší. Jde o reflexi tisku, k zodpovězení, jak vnímala zásah česká a slovenská společnost, by 

bylo třeba dalších pramenů. Nehledě na tyto výhrady, práce plně splňuje podmínky kladené na bakalářskou 

práci. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Zdůvodnit volbu jednotlivých periodik a zařadit je do politického spektra. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): B 

 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


