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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Tvardíková, Barbora  
Název práce: Proměny role koncentračních táborů  v perzekucích židovského obyvatelstva ve vybraných 
českých médiích v obdobích před a v průběhu druhé světové války 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

Pracoviště:       
 
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 C 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Domnívám se, že je škoda, že autorka pracovala s poměrně obecnou literaturou pro zvolené téma. Škoda, že 
nevyužila literaturu, kterou měla uvedenou v tezích, že nevyužila i některých memoárových publikací, které by 
byly pro dané téma zajímavé a pomohly by autorce  lépe pochopit složitost tématu na příkladu českého prostředí. 
Je škoda, že autorka věnuje značnou pozornost obecným souvislostem na úkor specifického českého prostředí, 
kde bohužel vychází ponejvíce z učebnic, místo odborných statí.  
 
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   
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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
U struktury práce mohu jen opakovat předchozí konstatování, že se autorka měla více zaměřit na české prostředí 
(i když některé obecné souvislosti jistě nelze vynechat). V práci zůstaly některé překlepy (s. 96,98 
Goreingova??), stejně jako u řady odkazů není uvedený autor článku, popř. je uvedeno "neoznačeno". Právě v 
tomto období je uvedení/neuvedení autora poměrně důležitým vypovídacím prvkem.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Barbora Tvrdíková na sebe vzala nelehký úkol: zpracovat pohled českojazyčného tisku na obraz role 
koncentračních táborů při perzekuci židovského obyvatelstva  v době před  a po vypuknutí druhé větové války. 
Domnívám se, že by bylo zapotřebí více vysvětlit, co se míní perzekucí, protože v práci se nehovoří např. o 
arizaci. Také nevím, zda konečné řešení židovské otázky lze eufemisticky nazvat perzekucí. Stejně tak asi 
existuje rozdíl mezi emigrací a vystěhovalectvím. V té souvislosti je asi poznámka 81 ne příliš šťasná, lépe by 
bylo použít asi některou ze statí Kateřiny Čapkové či Michala Frankla (často vystupuji jako spoluautoři). 
Nesrovnalostí je v práci více, přesto se domnívám, že se autorka snažila náročné téma  v mezích možností dobře 
uchopit. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

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

A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
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! 



 


