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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

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

Příjmení a jméno: Bc. Petříková, Lucie  
Název práce: Postava Jana Rysa jakožto novináře a jeho působení v periodiku Vlajka 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Barbara Köpplová 

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) 
Záměr napsat diplomovou práci podala studentka již v roce 2013 a měla tak poměrně dostatek času o tématu 
přemýšlet a vyhledávat podklady. Z výsledku práce však mám bohužel pocit, že s vlastní prací začala až 
nedlouho před odevzdáním diplomové práce a rešeršní práci nedocenila.. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jistý problém diplomové práce spatřuji v tom, že obsah nenaplňuje očekávání titulu. Je-li název Postava Jana 
Rysa jakožto novináře a jeho působení v periodiku Vlajka, očekávala jsem, že v práci bude alespoň jedna 
rozsáhlejší kapitola věnovaná jeho novinářské činnosti. Ve skutečnosti se jedná o necelých sedm stran textu, 
vycházejícího především z knihy M. Nakonečného. Postrádám zásadnější pasáž věnovanou rozboru obsahu listu 
Vlajka a jeho zařazení do struktury protektorátního tisku.   
Autorka některé pasáže v diplomové práci řádně cituje, ale při kontrole citací, je zřejmé, že si text řádně 
nezkontrolovala. Např. na  s. 29   Lucie Petříková uvádí "a hranatou lebkou zkratce ostříhanými…" ale i zbytek 
věty na s. 30 poněkud zkomolila.  Pokládám  za jeden ze zásadních nedostatků práce, že se autorka  nepokusila 
na základě snadno dostupných archivních podkladů. zpracovat životopis samostatně. Každý autor přináší vždy 
nový pohled, nové souvislosti a to bych od autorky diplomové práce očekávala.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bc. Lucie Petříková se snaží dodržovat odkazový a poznámkový aparát, z hlediska jazykového by si práce 
zasloužila ještě jednu korekturu  (na s. 29  píše "v úzkém vedení vlajky", na…s. 37 je věta, kde chybí slovo  "Rys 
také jasně ve své označuje…"  nebo na s. 20 chybí za číslovkou 30 tečka. a další.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce zpracovává poměrně složité téma osobnosti Jana Rysa, které vyžaduje důkladné 
nastudování primárních a sekundárních pramenů, které se domnívám jsou v dostatečné míře dostupné. Bc. Lucie 
Petříková  pracuje s dostatečnou šíří sekundární literatury, avšak jistý problém vidím v autorčině občasné přílišné 
závislosti na publikacích Milana Nakonečného (kterého velmi ctím v případě jeho psychologických studií) a 
autora Alexeje Mikuláška. Tím si také vysvětluji autorčino tvrzení na s. 37, že mýtus o potřebě panenské krve 
křesťanských dívek pro zhotovování matesů nebyl nikdy plně vyvrácen. Podobný nádech určité předpojatosti se 
bohužel objevuje i jinde. Je však pravda, že se autorka občas snaží  se takovýchto tvrzení distancovat. Je škoda, 
že se diplomantka nezaměřuje více na Rysovu žurnalistickou činnost (jak bych předpokládala podle názvu 
práce), ale vrací se i k autorovým knižním publikacím a z hlediska rozsahu kapitol jim věnuje stejný prostor. 
Diplomovou práci Bc. Lucie Petříkové doporučuji k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


