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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) 

Primárním cílem, jak vyplývá z názvu bakalářské práce, měl být obraz československých hokejistů, mistrů světa 

z roku 1949, v "soudobém denním tisku a jeho využití v propagandě". Jak je uvedeno ve schválených tezích, 

"hlavním cílem bude přiblížení soudního procesu s hokejisty v čele s Bohumilem Modrým a snaha zachytit 

propagandistické texty v dobových periodicích". I v úvodu práce (str. 2) autor uvádí: "zevrubné prozkoumání 

tisku a zhodnocení jeho přístupu k procesu patří mezi hlavní úkoly celé práce". Mediální obraz procesu se 

zmíněnými hokejisty autor bakalářské práce nenalezl, protože jej nalézti nemohl, jelikož vůbec neexistoval. To 

přičítám k chybě autora práce, že před schválením tezí si nezjistil, zda vůbec tento utajený politický proces byl 

nějakým způsobem medializován. 

 

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 F 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat E 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu E 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 

 

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

Autor vychází převážně z populárně naučných knih případně internetových zdrojů, jediná odborná práce, kterou 

vykazuje v použitých zdrojích je práce Kaplana a Palečka "Komunistický režim a politické procesy v 

Československu". Soupis použitých periodik obsahuje 12 titulů, ovšem v případě Národních listů, Národního 

osvobození, Osvobozeného našince, Svobodného slova či Lidových novin se jedná vždy jen o jeden použitý 

článek, navíc u prvorepublikového tisku jeho užití není pro práci zásadní. Přestože by hlavním pramenem měl být 

tisk, z 217 odkazů jich pouze 45 odkazuje na články v tisku, tj. 20,7% ze všech odkazů. Jedním z velkých 

problémů práce je teoretické zakotvení práce. Autor nevyužil žádnou odbonou práci z oblasti médií, práce nemá 

žádný teoretický úvod o práci s dobovým tiskem a zvolenou metodou a přestože je v názvu práce použito 

substantivum "propaganda", není o něm v práci jediná zmínka. 

 

   



 

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 D 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů E 

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.) 

F 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   

 

 

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 si kladla za hlavní úkol "zevrubné prozkoumání tisku a zhodnocení jeho přístupu k procesu" (str. 2 práce). 

Bohužel autor práce si před schválením tezí nezjistil, zda se vůbec proces s československým hokejisty dostal na 

stránky soudobých periodik. Přestože práce obsahuje na str. 38 podkapitolu Mediální reakce na zatčení 

reprezentantů, místo toho, aby autor informoval, že proces se na stránky novin vůbec nedostal, cituje a informuje 

o článcích, které se zabývaly údajným znemožněním československých redaktorů získat akreditaci v Londýně. 

Autor, jak píše, očekával kampaň podobnou procesu s Dr. Miladou Horákovou, kterou v úvodu práce označuje 

za členku sociálně demokratické strany, ve skutečnosti ovšem národně socialistické. Dokonce cituje z článků po 

skončení procesu s Dr. Horákovou. Je to absolutní nepochopení dobového kontextu v případě politických 

procesů. Zjistil, že "žádná taková kampaň ale v případě procesu s reprezntanty nenastala" a uvádí, že pro svou 

domněnku "v archivních složkách ministerstva informací ani tiskového odboru ÚV KSČ nenašel žádný konkrétní 

důkaz". Ovšem mezi prameny není uvedeno, že by autor práce tyto archivní fondy zkoumal. Oponent náhodným 

zkoumáním internetových zdrojů (zadání určitých slov do vyhledávače google) nalezl článek "Sedmdesát let od 

likvidace hokejových šampiónů. Za světový titul kus ztraceného života na uranu. Co zaujalo Jiřího Macků" 

(https://www.krajskelisty.cz/praha/24631-sedmdesat-let-od-likvidace-hokejovych-sampionu-za-svetovy-titul-kus-

ztraceneho-zivota-na-uranu-co-zaujalo-jiriho-macku.htm , vyhledáno opětně 07.06.2021), v jehož galerii jsou 

zveřejněny fotografie archivních dokumentů, mj. "Zpráva o prostitátní akci československého hockeyového 

mužstva"  Bedřichu Geminderovi, tehdejšímu vedoucímu mezinárodního oddělení ÚV KSČ ze dne 8. 7. 1950. V 

ní jsou uvedeny mj. i důvody, proč proces proti hokejistům nebyl medializován. 

Větším problémem se pro oponenta jeví ale citáty z archivních pramenů, a to z Vyšetřovacího spisu Bohumil 

Modrý a spol, uloženého v Archivu bezpečnostních složek, autorem práce mylně nazvaného "Archiv 

bezpečnostních sborů" (str. 60) a rozsudku uloženého ve fondu Státní prokuratura Praha v Národním archivu. 

Oponen při zjišťování, které akademické práce byla na stejné či podobné téma napsány a obhájeny, narazil na 

dvě bakalářské práce, které nejsou uvedeny v seznamu literatury kolegy Lukáše Svobody. Jedná se o bakalářskou 

práci Hany Beranové "Proces Modrý a spol. a jeho někteří účastníci", která byla napsána na Fakultě 

přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci z roku 2010 a dále o bakalářskou práci 

Aleny Švepešové "Spis Modrý a spol. (Document of Modrý and etc.) z Katedry dějin a didaktiky dějepisu 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy z roku 2012. 

Kolega Lukáš Svoboda cituje z obou výše uvedených pramenů přímými citáty celkem v 11 případech. Všechny 

citáty jsou stejného rozsahu jako citáty v obou výše uvedených bakalářských prací studentek Beranové a 

Švepešové. V případě první zmíněné práce se jedná o 9 citátů, v případě druhé o 2 citáty, což může oponent 

doložit. V tomto případě se jedná o velmi vážné podezření, že tyto citáty opsal a vydával je za vlastní archivní 

výzkum. Oponent by měl v tomto případě dát návrh na zahájení disciplinárního řízení, jak je uvedeno v bodě 3.3 

tohoto hodnocení. Protože oponent nechce žádným způsobem ublížit nespravedlivě autorovi práce,  doporučuje, 

aby kolega Lukáš Svoboda předložil potvrzení Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu o tom, ve 

kterých dnech tyto archivní fondy, které cituje, studoval.  

Protože se jedná o velmi vážnou situaci v souvislosti s podezřením na přejaté pasáže vydávané neoprávněně 

autorem za vlastní zjištění a schválené teze navíc nebyly dodrženy, navrhuje zatím hodnotit předloženou 

bakalářskou práci stupněm F. 



 

 

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

5.1 Proč nebyly dodrženy schválené teze, což nebylo v práci žádným způsobem zdůvodněno? 

5.2 Je autor bakalářské práce schopen předložit potvrzení Archivu bezpečnostních složek a Národního 

archivu o tom, že výše uvedené archivní prameny studoval a kdy se tak stalo? 

 

 

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 

 

Existuje zde oprávněné podezření, že v případě citace archivnícho zdrojů se nejedná o vlastní výzkum autora 

bakalářské práce, ale o opsání citací ze dvou bakalářských prací autorek Hany Beranové a Aleny Švepešové. 

V případě nedoložení potvrzení z archivu, že autor práce archivní materiály studoval büdu nucen navrhnout 

zahájení disciplinárního řízení. 

 

 

Datum: 7. 6. 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! 

 


