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Rigorózní práce Kateřiny Křenové Novinářská osobnost Františka Gela je jednou z úspěšných 

magisterských prací, které, převtěleny do práce rigorózní, si zachovávají přednosti práce 

magisterské a zbavují se nedostatků, na které upozornily posudky při magisterské obhajobě. 

Tyto vlastnosti platí v plné míře pro práci recenzovanou. 

 Autorka provedla mravenčí a strukturovanou analýzu všech dostupných archivních 

materiálů. Vše, co se v archivech domácích i zahraničních dochovalo, je v práci zmíněno a 

zachyceno. Úplnost této práce je obdivuhodná. Pozoruhodné je i autorčino komentování 

získaných materiálů. Autorka připouští jistou míru vágnosti v interpretaci i polysémii 

dokumentů. Badatelsky vyspělý je i přístup k žijícím pamětníkům a k jejich vyjádřením. 

Nikdy se na nich nezakládá interpretace, vždy jen orientují v určitém období a nabízejí 

varianty. Podobně zachází i s názory z prací, které o Gelovi měla k dispozici, s původními 

Gelovými texty biografickými i fiktivními (uměleckými) i s vyjádřeními vrstevníků, přátel, 

nepřátel, manželek a kolegů, pokud ještě jejich výroky byly k dispozici. Velmi mne vždy 

potěšilo konstatování, že pramen se nedochoval, nedá se dohledat, neexistuje. Takováto silná 

tvrzení jsou možná jen na základě úplného zvládnutí archivů a pramenů. 

 Sám text práce je monografií zaměřenou na osobnost artikulovanou plynutím času a 

relativní významností jednotlivých období v životě Františka Gela. Životopisná strukturace je 

sice oslabována, ale je vždy přítomná. Autorka své názory upozaďuje a vzdává se možnosti 

významného souzení. 

 Text práce je napsán pěknou češtinou, počet ortografických a jiných chyb je minimální 

(ale jsou – viz výtisk, který jsem měl k dispozici), text je spíše lakonický, ale čtivý. Lze 

konstatovat, že autorka téma zpracovala vyčerpávajícím způsobem a že vytěžila vše dostupné 

ze sekundární literatury i z archivních pramenů. Z hlediska této úplnosti jsou její soudy, které 

by se daly vztáhnout k osobnosti Františka Gela, opravdu skromné. Vyšší jazykovou i 

formulační úroveň by mělo mít anglické Summary. 

 Práce splňuje požadavky kladené na práci rigorózní, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji ji klasifikovat – prospěla. 
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