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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) 

      

 

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 4 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

      

 

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.)  

1 

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 1 

 

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 tématu a závěrů apod.)  

Práce Lucie Petříkové se věnuje osobě Jana Ryse. Ačkoli měla být zpracována především Rysova aktivita 

novinářská a jeho působení v periodiku Vlajka, je tomuto tématu věnována jen menšína práce. Velká část textu 

je naopak věnována kontextovým informacím. Kontextová část je zpracována vcelku pečlivě, za použití 

odpovídajícícho souboru literatury. Tím však jako by se autorčina energie vyčerpala a části o Rysovi samotném 

jsou již jen jakýmsi zběžným přehledem, jehož běh se navíc stále zrychluje, což dokládá i vysloveně 

minimalistická závěrečná kapitola vztahující se k Rysovu poválečnému odsouzení. Ačkoliv autorka v úvodu 

deklaruje, že pracovala také s periodikem Vlajka a s archivními materiály, jsou tyto zastoupeny jen ve velmi 

omezeném množství. V Národním archivu je přitom několik fondů, v nichž lze nalézt zajímavé informace o 

aktivitách Vlajky i o aktivitách Rysových (např. Fondy Policejní ředitelství, Ministertstvo vnitra Londýn, Fondy 

109, 110 atd.) Pak by mohly být podrobněji rozpracovány i události, které vedly k Rysovu zatčení v období 

Protektorátu, a které autorka přechází jen kratičkou pasáží. Většinu informací o Rysovi tak autorka přebírá 

z díla Nakonečného, byť sama několikrát konstatuje, že lze tuto knihu z hlediska autorovy objektivity považovat 

za problematickou. I v lépe zpracované kontextové části se pak autorka často dopouští až nemístných dějových 

"zkratek", což dělá text srozumitelný jen pro velmi poučeného čtenáře. 

Celkový spěch se pak odráží i ve formální podobě textu, který trpí častými překlepy, chybným slovosledem, 

chybami v interpunkci, chybami ve shodě podmětu s přísudkem či v koncovkách. Spěch při psaní textu je 

patrný i v přepisu citací, kde lze často nalézt zásadní chyby, které někdy působí až komicky ( např. s. 55 - "co 

se v Národním jsou čerství děje" - co se v Národním souručenství děje). Na s. 4 píše autorka o Československé 

republice, ta už však v dané chvíli neexistovala, s. 18 vládní úředníci se určitě nemuseli vzdát svých postů, 

pouze ti židovského původu, s. 18 Národní souručenství zaměněno za Národní sjednocení atd. Formát 

poznámek pod čarou je velmi nejednotný (různé formátování, někdy stranový rozsah jako pp. jindy s.)  Celkově 

lze říci, že z práce je patrné, že byla dodělávána na poslední chvíli, což se značně projevilo jak na jejím obsahu, 

tak na formální podobě. Téma měla přitom studentka zadáno již v roce 2013, rozhodně tedy bylo na pečlivější 

zpracování dost času.   

 

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

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! 

 


