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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 
Autorka se proti předloženým tezím odchýlila jen minimálně a tuto odchylku náležitě vysvětlila. V tezi uvedené 
noviny A-Zet kvůli nedostupnosti v archivu Národní knihovny musela nahradit listem Národní práce, což 
považuji vzhledem k výsledku textu za relevantní a dostačující. 
      

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

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

Autorka se v předložené práci vyrovnala s nároky kladenými na bakalářskou práci velmi dobře a osvědčila nejen 
schopnost základní analýzy zkoumaného materiálu, ale v tomto případě také schopnost čtení historického textu. 
V praktické části podrobila vybraná protektorátní periodika zkoumání, jak českou veřejnost informovala o 
nacistické represi proti studentům v roce 1939. Dala tak nahlédnout nejen do dobového tisku a jeho agendy, ale 
také do postupů, metod a jazyka jeho vzniku. Srovnala, v jakých aspektech se nabízené informace v novinách 
lišily od ověřených historických faktů. Zaměřila se velmi dobře také na prostor, který byl těmto otázkám v tisku 
věnován a s jakým časovým zpožděním legální tisk občanům informace nabídl. 
 

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 x

1.2 Technika práce x

1.3 Struktura práce x

Hodnocení písmenem

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

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

K podobě výsledné práce bych měl jen několik drobných korekcí v gramatice, které mohla a měla odstranit 
pečlivější korektura, ale jde v zásadě o marginálie. Jako např. na str. 19 formulace “média se staly bezpochyby 
součástí…”, má být se stala. Na str. 22 “V novinách nesměly zůstávat prázdná místa…”, opět “nesměla”. Na str. 
41 “V 280 čísle otiskl Venkov rozhovor zástupce německé korespondence…”, číslovka by měla být psána v tom 
případě s tečkou jako v 280. čísle. Nebo na str. 43 “V mé práci jsem se zaměřila…”, správně ve své práci. Jinak 
ale k formální stránce práce nemám zásadnější výhrady. 
 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Kateřina Vraná předložila jako bakalářskou práci text, který se zaměřil na vysledování toho, jak vybraná 
periodika v Protektorátu Čechy a Morava reflektovala události v podzima 1939 spojené se studentskými protesty 
proti okupaci a se smrtí Jana Opletala a následným uzavřením českých vysokých škol. Taktéž sledovala situaci 
českého školství, které na začátku listopadu 1939 přešlo pod německou správu. Zprávy v protektorátním tisku 
byly podávány tak, aby vyzdvihovaly úspěchy Německé říše, usměrňovaly občany a pomlouvaly válečné 
nepřátele. Za podstatné považuji konstatování autorky, že ač “tyto události zásadně ovlivnily podobu českých 
dějin, v protektorátním tisku se jim ale příliš prostoru nedostávalo.” Dnes se nám může zdát, že události pro nás 
ex post podstatné musely být takto vnímány a nastolovány také dobovým tiskem. Pod cenzurním dohledem ale 
mohlo být leccos jinak a také bylo. Autorka z dostupných archivních zdrojů v uvedených novinách hledala od 
28. října do konce listopadu 1939 texty týkající se protestních studentských akcí a zmínek o českém vysokém 
školství a jeho proměnách v područí Německa. Nejvíce se podle jejích zjištění událostem věnovaly Lidové 
noviny, informace přinesly celkem v 11 číslech, z toho 9 texů se týkalo studentských demonstrací a 2 převzetí 
českých vysokých škol do rukou Německa. Nejméně se o zmíněných událostech dočetli lidé v agrárním deníku 
Venkov, což bylo dáno i zemědělským zaměřením listu. Ale jistě nejen jím. Rozdíly nicméně nebyly nijak 
markantní. Jak autorka konstatuje, ve všech sledovaných listech byla fakta překrucována, dezinterpretována či 
naprosto vynechávána. “Například informaci o transportu několika osob do koncentračního tábora 15. listopadu 
1939 zveřejnily pouze Lidové  noviny. Cenzurní zásah naprosto zatajil informaci o úmrtí několika účastníků 
demonstrací včetně Václava Sedláčka a Jana Opletala v důsledku ozbrojené nacistické represe.” Za zmínku by v 
tomto ohledu stálo, což autorka bohužel neučinila, že redakci Lidových novin v té době opět vedl 
prvorepublikový novinář K. Z. Klíma (před ním ostatně do roku 1939 Eduard Bass), bylo by zajímavé 
vysledovat, jestli zvýšený zájem Lidových novin o tyto protesty souvisel také s tím, že redakce byla ještě i takto 
personálně propojena s dobou své nedávné prvorepublikové slávy. Nicméně všechny sledované texty podle 
zjištění autorky nesly podobné znaky tendenčně psaného textu. “Z jazykového hlediska protektorátní tisk 
zahrnoval širokou škálu vyjadřovacích modalit – různým způsobem formulovaná doporučení nebo striktně 
definované příkazy.” Proměna politické scény se tak odrazila i ve volbě jazykových prostředků.  

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

Hodnocení písmenem

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

B

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)

C

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B



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

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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 

5.1 Čím si vysvětlujete, že Lidové noviny byly ve zpravodajství o událostech podzimu 1939 nejvíce 
otevřené co do zprostředkovaných informací? 

5.2      


