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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 c 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu c 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů c 

 

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 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.) 

a 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

e 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce a 

 

 



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.)  

Práce se zabývá reakcemi vybraných titulů periodického tisku na Masarykovu činnost v období tzv. hilsneriády. 

Autorka vcelku vhodně vybrala tituly, z nichž čerpá články věnující se osobě Masaryka.  Podařilo se jí pokrýt 

většinu tehdejších významných politických směrů v českém prostředí, snad jen satirické periodikum Šípy působí 

v této komparaci poněkud nesystémově, a to jak pro své obsahové zaměření, tak pro svou návaznost na Národní 

listy, které byly taktéž předmětem zkoumání.  Na druhou stranu však zařazení starirického časopisu přináší 

zajímavý pohled na pestrost podob, v nichž se tehdejší nacionální a politické (o nic jiného koneckonců nešlo ani 

v tomto případě) debaty odehrávaly.  Autorce nelze vytknout ani snahu přinést jistý základní kontext 

k událostem, jež jsou předmětem článků, nicméně v tomto případě by si text zasloužil poněkud poučenější pohled 

a je patrné, že znalost daného období i situace Masarykovy je spíše povrchní (Josef Machara - evidentně Josef 

Svatopluk Machar; článek jistého profesora Golla - evidentně jde o Jaroslava Golla, mladočeši se určitě 

neoddělili od staročechů, deník Právo lidu nebyl deníkem "národně sociální strany" (s. 64) atd.). Jinak vcelku 

zajímavý text silně trpí stylsitickými a pravopisnými nedostatky. Časté jsou zejména chyby ve skloňování (a to i 

u vlastních jmen, kde pak text působí zmatečně - Machara, Loewy, Baxe aj.), špatné koncovky, chybné užívání 

zvratných zájmen, objevuje se i vykolejení z vazby a problémy má autorka také s interpunkcí či užíváním 

velkých/malých písmen (např Židé/židé, listy/Listy). Některé věty jsou stylisticky zcela zavádějící (např. s. 8 - 

noviny nemohou dostat povolení vydávat tisk, s. 10 okupace nacisitcké okupace,  s. 12 - podoba války se nelíbila 

rakouskýcm úřadům???, s. 51 - proti sobě stál zástupce…".  

I přes výše uvedené výtky lze však práci hodnotit jako zajímavou a ocenit lze zejména čas, který autorka 

věnovala pročtení novinového materiálu a seznámení se s Masarykovým "obrazem" ve vybraných listech. 

 

 

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

5.1 V práci uvádíte, žě k polenskému případu se různé proudy české společnosti vracely i později (viz J. Rys 

a Vlajka). Jak vnímáte polenský případ v souvislosti se současnou společenskou (politickou) situací? 

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: 16. 9. 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 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! 

 


