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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: Sedláček, Jan   
Název práce: Reakce Severočeského deníku a Reichenberger Zeitung na založení Sudetendeutsche Heimatfront 
(Sudetoněmecká vlastenecká fronta) v roce 1933  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

Pracoviště: Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK  
 
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 došlo k redukci počtu sledovaných titulů, což autor v textu vysvětluje. Tato redukce byla 
vhodná.   
 
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 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor pracuje s tituly české i německé odborné literatury. V práci prokazuje, že tuto literaturu velmi podrobně 
prostudoval. Je schopen ji v textu vhodně aplikovat. Přehledně popisuje všechny okolnosti vzniku 
Sudetoněmecké vlastenecké fronty v roce 1933. Analýza sledovaných periodik je provedena velmi pečlivě a 
autorovi se podařilo postihnout všechny hlavní aspekty. Závěry bakalářské práce jsou jasně podloženy výsledky 
analýzy.     
 
 
 
 
      
 
 
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 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
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.) 

3 

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

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická. Odkazy na texty z výstřižkového archivu MZV bych zařadil do poznámky pod čarou. 
Zařazení do textu nepokládám za vhodné a narušuje se tím přehlednost jednotlivých kapitol. Bylo by vhodné 
uvést do poznámky stručné charakteristiky dalších zmiňovaných listů (Prager Presse, Reichenberger Tagesbote). 
Stejně tak by bylo možné rozšířit poznámky k jednotlivým osobnostem. U stran 36 a 37 je nesoulad s Obsahem. 
V části 9. Použitá literatura a prameny musí být uvedeno, kde je fond Prezidia zemského úřadu v Praze uložen. U 
periodik by měly být odlišeny tituly, které autor studoval prostřednictvím výstřižkového archivu.  
Autor by mohl klást větší důraz na stylistiku. Slovo -který- je možné také někdy zaměnit slovem -jenž-. Osobně 
mi dost vadí, když autor rád začíná větu slovem -že-, což nepokládám za vhodné.            
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Domnívám se, že autor napsal velmi zajímavou bakalářskou práci. Povedlo se mu provést podrobnou analýzu 
Severočeského deníku a periodika Reichenberger Zeitung. Zachytil, jak tyto listy reagovaly na založení 
Sudetoněmecké vlastenecké fronty. Výstižně ukázal, jak se dobový tisk stavěl k osobě Konrada Henleina. 
Myslím si, že bakalářská práce splnila cíl, který si autor stanovil v tezích.            
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč Severočeský deník často využíval texty Národní politiky?   
5.2 Severočeský deník u textů o Sudetoněmecké vlastenecké frontě neuváděl jména autorů publikovaných 

textů. Neuvádění jmen bylo obecným rysem tohoto periodika?   
 
 
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! 
 


