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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) 

Ve srovnání s tezemi upravila autorka strukturu práce, což je v textu vysvětleno. Cíl a technika práce odpovídají 

schváleným tezím.    

 

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 A 

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) 

Autorka pracovala s větším množstvím odborné literatury. Využila také texty ze sborníků. Publikace i sborníky  

jsou jistě vhodně zvoleny. Vzhledem k chronologickému charakteru práce bylo nutné dát dohromady sestavu 

zdrojů, které pokrývají několik desetiletí našich dějin. Logicky nejvíce titulů se vztahuje k období protektorátu. 

Jen autorka v tezích uváděla i dizertační práci Pavla Žáčka, kterou pak v textu nevyužila. Patrně to bylo kvůli 

nedostupnosti práce kvůli koronaviru, ale přece jen by bylo dobré uvést, že tato dizertační práce o časopisu V boj 

existuje. Určitě bylo velmi důležité, že si autorka vyhledala v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví rukopis Hany Houskové. Jak je zřejmé, tak je určitě škoda, že tento rukopis nebyl nikdy publikován. 

Z citací v bakalářské práci je vidět, že Haně Houskové se podařilo shromáždit skutečně velké množství informaci 

o Vojtěchu Preissigovi a jeho dceři Ireně.  

Bakalářská práce je biografií Ireny Bernáškové. Autorka jistě popsala život vybrané osobnosti přehledně a 

přesně. Vhodně kombinuje informace z literatury a sborníků s informacemi z archivních fondů. Čtenář si jistě 

může udělat velmi dobrou představu o Ireně Bernáškové, nejen o její pracovní činnosti, ale i povaze a osobním 

životě.  

 

 

           

 



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.) 

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 B 

 

 

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

Struktura odpovídá chronologickému přístupu. Osobně bych jen doporučoval, pokud by bylo ještě více uvedeno 

k obsahu časopisu V boj a k vysvětlení jeho významu v protektorátním odboji. Domnívám se, že tuto 

bakalářskou práci budou využívat v příštích letech studenti. Pro ně by bylo dobré tu část o časopisu V boj mít o 

něco podrobnější.  

Poznámkový aparát jasně odkazuje na použitou literaturu, texty ze sborníků i archivní fondy. Měl bych jen 

připomínku, že není vhodné u publikací, které mají trojici autorů, uvádět jen jednoho. To je těch několik míst, 

kde autorka uvádí, že Bednařík napsal…., Končelík napsal… Oba jsme měli spoluautory, takže by správně mělo 

být, že Bednařík, Jirák a Köpplová napsali - Končelík, Večeřa a Orság napsali. V Úvodu bakalářské práce je 

uvedeno, že rukopis Hany Houskové je v Národním archivu, i když v poznámkovém aparátu pak autorka správně 

uvádí Literární archiv Památníku národního písemnictví. V textu zůstalo několik překlepů. Jméno Koutek je 

jednou s malým písmenem. V poznámkovém aparátu nejsou někdy správně mezery u čísel stran. Většina 

poznámek končí bez tečky, pár jich ale tečku má. To nejsou připomínky, které by snižovaly hodnocení práce, ale 

ještě jedna kontrola by textu prospěla.       

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka předložila zajímavou bakalářskou práci. Oceňuji, že se jí podařilo text připravit i v koronavirové době. 

Pracovala s dokumenty z několika pražských archivů, přičemž ale v minulém roce bylo více měsíců, kdy tyto 

archivy nefungovaly vůbec, případně s výraznými omezeními. Stejné platí i pro knihovny a přitom autorka ve 

výsledku pracovala s větším množstvím odborné literatury. Z mého pohledu je na místě opravdu uznání pro 

autorku, že si s těmito komplikacemi koronavirové doby poradila. Líbilo se mi, že dokázala z archivních fondů 

využít i zajímavé detaily - třeba problémy Eduarda Bernáška s dodržováním dopravních předpisů, což ale dobře 

doplňuje kontextově informaci, že Ireně Bernáškové nechtěl manžel dovolovat řídit auto. To jsou detaily, které 

dobře dotvářejí obraz dost komplikovaného osobního života Ireny Bernáškové. Práce velmi dobře ukazuje 

statečnost této ženy v době protektorátu, kdy ji nezlomily ani kruté vyšetřovací metody gestapa. Myslím si, že v 

budoucnu zájemci o osobnost Ireny Bernáškové budou bakalářskou práci využívat jako velmi dobrý zdroj 

informací. 

    

 

 

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

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: 27. 1. 2021                                                                                          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! 

 


