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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) 

Autor v souladu se schválenými tezemi předložil detailní práci, která popisuje, jakým způsobem referovala tři 
československá tištěná média (Rudé právo, Svobodné slovo a Lidová demokracie) o Edvardu Benešovi ve 
vybraných obdobích let 1948-1988. Konkrétně práce mapuje, jak zmíněné tituly Beneše reflektovaly při 
výročích komunistického převratu, výročích přijetí mnichovské dohody, výročích vzniku samostatného 
československého státu a výročích podepsání československo-sovětské spojenecké smlouvy v roce 1943. Reflexi 
Beneše při zmíněných výročích ve sledovaných titulech autor zkoumá v letech 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 
1973, 1978, 1983 a 1988. Předložená práce má kromě hisorického exkurzu svou kvantitativní i kvalitativní část. 
V kvantitativní analýze se zabývámtím, jak často Rudé právo, Lidová demokracie a Svobodné slovo o Benešovi 
ve vymezených obdobích psaly. Na základě toho bylo možné posoudit, jak se napříč komunistickou totalitou 
měnil počet zmínek o Edvardu Benešovi v československém tisku. V kvalitativní části se diplomová práce 
zabývá tím, jak často zkoumané listy v souvislosti s uvedenými výročími o Edvardu Benešovi psaly pozitivně, 
neutrálně či negativně. Autor se tak snažil zhodnotit, v jakých obdobích komunistické totality byl Beneš 
hodnocen nejpozitivněji nebo nejnegativněji.  

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

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 známkou

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B



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

Práce Jiřího Svatoše odpovídá nárokům kladeným na diplomní práce a autor prokázal schopnost sestavit 
relevantní vzorek dat a analyzovat jej odpovídajícími metodami. V analýze sleduje výhradně pozitivnost/
negativnost/neutralitu zmínek o prezidentu Benešovi. Úspěšně tak rozvinul svou bakalářskou prái, která 
mapovala referování o E. Benešovi v době února 1948 ve vybraných denících. Jistě pestřejší by byl obraz o tom, 
jak dobový tisk postavu druhého prezidenta zmiňoval, pokud by autor v analýze zohlednil například to, kde v 
daném vydání se zkoumaný text nacházel nebo jak byl rozsáhlý. 

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)  

Předložená práce je po formální stránce odpovídající, zaznamenal jsem jen několik lapsů proti gramatice a 
případně věcných pochybení. Místy autor ve větách opakuje dvakrát stejné slovo, které je tak nadbytečné: 
“Například na konci roku 1961 byl například zmírněn trestní zákoník”; “Tamní vláda nakonec ho nakonec v 
červenci uznala za prozatímní československou vládu v zahraničí”; “Beneše se totiž podle deníku snažily od 
podpisu dokumentu snažily odradit západní mocnosti.” Na několika místech korektura textu neodchytila 
překlepy typu “velvyslancem Alexandorvským”, “Edvard Beneš je ve v textu obviňován, že…”, “Zajímavý je 
však článek z 22. února, ve kterém na Beneš vzpomíná jeden z dělníků…” nebo “Nový tiskový zákony také 
měnil formu cenzury.” Z věcných chyb pak uvádím konstatování autora u roku 1916, kdy podle něj mělo dojít ke 
smrti císaře Františka Ferdinanda II., šlo ale o Františka Josefa I. Za věcně zajímavou pak považuji zmínku v 
textu, že v jednom z novinových textů se, podle autora, “Do ještě odvážnější spekulace se pustil komunistický 
politik Viliam Široký. Ten ve svém vzpomínkovém textu dokonce uvedl, že Beneš a jeho spojenci si v roce 1938 
objednali nátlak západu, aby mohli kapitulovat.” Nejde však o nijak odvážnou spekulaci, ale Široký zde jako 
jeden z mále v době komunismu zveřejnil informaci o tom, že ještě 20. 9. večer si premiér Hodža s vědomím 
Beneše objednal u Francie a Velké Británie prostřednictvím vyslance de Lacroix nátlakové ultimátum, aby vše 
naoko vypadalo jako tuhý diplomatický boj a aby tak přijetí podmínek odstoupení území bylo pro 
československou veřejnost stravitelnější. Hodža, podle depeše francouzského vyslance odeslané z Prahy do 
Paříže 20. 9. večer, argumentoval tím, že československá vláda, její president a armádní velení se potřebují krýt 
před vlastním obyvatelstvem a tato forma intervence je prý jedinou možností, jak zabránit sebevražednému 
střetnutí s německou armádou a zachránit mír. Je typické, že tento moment, který pozdější československá 
historiografie až na výjimky popírala, využil k útoku proti Benešovi právě komunistický politik Široký. Nicméně 
prokazatelným aktérem tohoto zákulisního jednání nebyl Beneš, ale premiér Hodža.  

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

Autor předložil relevantní diplomní práci, kterou doporučuji k obhajobě. Z analýzy textů ve sledovaných 
denících vyplynulo mnoho cenných aspektů, které autor sumarizuje jak v analytické části své práce, tak v 
závěrečném rozboru (ne)potvrzení hypotéz. Některé závěry byly sice odhadnutelné, jako že nejvíc negativních 

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.) 

B

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 B



zmínek o osobě prezidenta Beneše bude v Rudém právu, nebo že rok 1968 bude svým způsobem v dobovém 
kontextu výjimečný, jak četností zmínek tak jejich pozitivnějším charakterem. Nejnegativněji zkoumaný tisk o 
Benešovi referoval v padesátých letech. V roce 1953 dokonce 90 procent všech zmínek bylo negativních. “S 
postupujícím časem se komunistický režim dokázal etablovat a vůči vnějšímu nepříteli se tak nepotřeboval již 
tolik vymezovat. Beneš byl však i nadále vnímán relativně negativně. Poměr kritických komentářů vůči jeho 
osobě ale klesal – v roce 1958 bylo negativních zmínek 75 procent, v roce 1963 44 procent.”  Překvapivě však se 
ukázalo, že Beneš byl pro komunisty až do konce jejich éry postavou, ke které se vraceli a z dobového tisku 
nikdy dokonale nevymizela, narozdíl od jiných demokratických politiků jeho éry, snad s výjimkou prezidenta 
Masaryka. Rozhodně se ale nepotvrdil autorův počáteční názor, že Beneš bude vnímán přibližně stejně 
(neutrálně) ve všech zkoumaných obdobích. Sice platilo, že v případě referování o výročích únorového převratu, 
přijetí mnichovské dohody a (až na jednu výjimku) podpisu československo-sovětské smlouvy o něm tehdejší 
tisk nepsal pozitivně, lišila se však míra negativní reflexe. V případě textů o únorovém převratu bylo negativních 
textů přes 30 procent, o přijetí československo-sovětské smlouvy takových článků bylo 40 procent a o přijetí 
mnichovské dohody dokonce 50 procent.  

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

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

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      

Datum:  10. 6. 2019                                                                    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.    

5.1 Proměnily by se podle vašeho odhadu nějak výsledky vašeho výzkumu, pokud by se do hodnotících 
kritérií výzkumu začlenily také parametry rozsahu článků zmiňujících Edvarda Beneše a případně 
jejich umístění jak v listě, tak na konkrétní stránce, nebo případně (ne)přítomnost obrazového 
materiálu?

5.2

5.3

5.4      


