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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Holý Tomáš  
Název práce: Karel Jíše - novinář a překladatel 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Bakalářská práce Tomáše Holého je příkladem práce, která zcela naplnila cíle, které si autor vytknul již ve svých 
tezích: zpracovat biografickou studii o novináři Karlu Jíšem. V průběhu studia podkladových materiálů a 
sekundární literatury došlo k upřesnění struktury práce, která se však neodchyluje od původního pojetí. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor bakalářské práce o Karlu Jíšem byl prvním, který se pokusil zpracovat biografii novináře, který 
nepochybně byl ve své době  nejen  významnou novinářskou osobností (např. Národní listy, Tribuna, České 
slovo)  ale rovněž člověkem, který svou spoluprací se státní správou (ministerstvo zahraničí, v době války činnost 
v londýnském exilu) patří neprávem mezi opomenuté postavy naší žurnalistiky. Kromě toho je třeba připomenout 
i Jíšeho autorskou a překladatelskou činnost. Tomáš Holý shromáždil a prostudoval množství roztroušeného 
materiálu v různých archívech a pokusil se nalézt alespoň zmínky v sekundární literatuře. Uvážlivě vyhodnotil 
často předpojatý materiál (přepisy výslechů z AMV ČR) a předložil logicky strukturovaný text o Karlu Jíšem.      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 



3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Biografická práce přímo vybízí k chronologickému přístupu a ten také Tomáš Holý pro svou práci zvolil. Velmi 
dobře využívá odkazový aparát, kterým doplňuje svůj hlavní výklad. Je samozřejmostí, že v práci, v níž používá 
mnoho archivních pramenů, řádně všechny uvádí v poznámkovém aparátu. Důležité je se zmínit také o příloze, 
která nám nejen představuje dvě fotografie Karla Jíšeho a jeho přihlášku do Syndikátu československých 
novinářů, ale i několik obecně důležitých dokumentů Melantrichu. Bakalářská práce je jazykově a stylisticky 
korektní.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Tomáš Holý zpracoval biografickou studii o národně-socialistickém novináři, který v době války působil a 
pracoval na různých místech (Bělehrad, Cařihrad, Londýn) pro  exilové ministerstvo obrany v Londýně a od roku 
1948  krátce působil v Melantrichu a ve Svobodném slově. V roce 1952 byl zatčen a po třech letech při amnestii 
propuštěn. Je to velmi složité období a správně vyhodnotit nejen výpovědi proti Jíšemu, ale i jeho proměnu 
postojů vyžaduje skutečné dobré pochopení "zcela nepochopitelné" doby. Na postavě Karla Jíšeho je patrný úzký 
vztah mezi politicky zaměřenou žurnalistikou a samotnou politickou prací. Pro poznání Jíšeho osobnosti bude 
zřejmě ještě zapotřebí anlyzovat Jíšeho novinářskou práci, neboť jen tak poznáme, jaké cíle v každodenní 
novinářské práci sledoval. To však nebylo záměrem této práce. Uvádím to zde proto, aby bylo patrné, před jak 
složitým a nesnadným úkolem Tomáš Holý stál při zpracování bakalářské práce, která ve své výsledné podobě je 
mimořádně zdařilá. Představuje významný příspěvek ke studiu dějiny českých médií ve třech, resp. čtyřech 
etapách československých dějin, 1918-38/39, 1939 - 1945, 1945 - 48 a pak i v 50. letech.     
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Nejde v dopise ze srpna 1958 (s. 46) spíše než o změnu orientace Jíšeho smýšlení o příklad zcela 

vyčerpaného a osobnostně zlomeného člověka?  
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


