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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) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 



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

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si za téma zvolila mediální obraz T. G. Masaryka v souvislosti s jeho aktivitami v procesu s Leopoldem 

Hilsnerem, který byl obviněn z rituální vraždy Anežky Hrůzové. Toto téma ve své době patřilo 

k nejsledovanějším u českého obyvatelstva rakousko-uherského mocnářství. Autorka se pokusila zjistit, zda se 

vybraná česká periodia lišila ve vytváření mediálního obrazu T. G. Masaryka ve vztahu k výše uvedenému 

tématu. Provedla velmi podrobnou analýzu vybraných periodik ve zkoumaném období a zcela správně zjistila 

motivaci jednotlivých periodik k vytváření Masarykova obrazu. Na příkladu názorně ukazuje již tehdy moc 

některých médií, která vyzývala k demonstracím proti T. G. Masarykovi, a to především české studenstvo. 

Dokonale se orientuje i v soudobé historii, která se neomezuje jen na dobu procesu, ale připomíná též historický 

paradox, kdy v prosinci 1918 vítal pražský primátor a bývalý obhájce rodiny Hrůznových, JUDr. Karel Baxa, 

prezidenta nově vzniklé Československé republika, Tomáše Garrigue  Masaryka.  

Co se týče pramenů, autorka práce prostudovala dostupnou odbornou  i soudobou literaturu včetně někdy 

pozapomenuté "odborné" knihy Jana Ryse "Hilsneriáda a TGM", kterou vydala česká nacionalistická organizace 

Vlajka v roce 1939. Práce je doplněna obsáhlou přílohou obsahující texty a karikatury ze zkoumaných periodik, 

která dokládají autorčiny vývody. Pozitivní je též, že autorka práce se chce tématu dále věnovat a práci rozšířit 

výzkumem dalších periodik, a to např. též výzkumem německých periodik vycházejících na území Čech a 

Moravy tehdejšího rakousko-uherského mocnářství. Práce byla podrobně konzultována. S ohledem na výše 

uvedené navrhuji ohodnotit práci stupněm A, popř. B.  

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ 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 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! 

 


