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

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

Příjmení a jméno: Jiřička, Jan  
Název práce: Svobodný novinář Franta Kocourek 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Suk Pavel, PhDr. 

Pracoviště: Krajský úřad Plzeňského kraje, interní doktorand FSV UK Praha 
 
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 – 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 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
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 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
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 7. 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.)  

3 



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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce je kvalitním zpracováním osobnosti novináře Františka Kocourka a jeho literární a 
publicistické práce. Přesto se zde objevují některé nepřesné či mylné údaje. Např. v případě filmových titulů, na 
kterých se Kocourek podílel, jsou v odkazech na publikaci Český hranný film II (1930-1945) uvedeny špatné 
strany (u odkazu 151: titul je možné dohledat na str. 434, nikoli 150; u odkazu č. 152: správně se jedná o strany 
262-263, nikoliv o str. 220; u odkazu č. 153 se jedná o strany 320-321, nikoliv o str. 301). V případě 
Centropressu (str. 62) se jednalo nikoli o nakladatelství, ale o tiskovou agenturu. Mylná informace je uvedena v 
případě podkapitoly 10.1 Za druhé republiky (str. 66) ve spojení Ferdinanda Peroutky a zastavení Přítomnosti. 
Tyto události se staly nikoli v období Druhé republiky, ale až o rok později v létě 1939. Prezident Hácha 
nesouhlasil se ztrátou suverenity (str. 68) nikoli 14. 3. 1939, ale v prvních hodinách 15. 3. 1939, Adolf Hitler 
nepronesl rozhlasový projev v českém rozhlase 16. 3. 1939, projev pronesl prezident Hácha a oznámení o 
vyhlášení Protektorátu přečetl ministr zahraničí von Ribbentrop. (str. 68). Některé faktické chyby byly způsobeny 
převzetím z diplomové práce Dušana Tomáška – např. tvrzení, že byl Schmoranz zatčen „v listopadu 1939“ (str. 
70), přičemž v odkazu 213 na téže straně je uveden autorem správný údaj o zatčení.  Wolfgang Wolfram von 
Wolmar nebyl vedoucím kulturně-politického oddělení ÚŘP (byl jím Karl Alex von Gregory), nýbrž vedoucím 
skupiny Tisk v tomto oddělení (str. 70). Mylné je tvrzení, že Kocourek navázal „bližší spolupráci s týdeníkem 
Pestrý hlas“ (str. 71, 72). Jednalo se o Neubertův Pestrý týden. Autor též pominul alespoň letmé prolistování 
některých dalších periodik, s kterými Kocourek spolupracoval. Např. by zjistil, že romány Frank a Flink za 
volantem a Frank a Flink v Maroku vycházely na pokračování nejdříve v Pražském ilustrovaném zpravodaji. V 
předložené práci se výjimečně se objevují chyby v čárkách (např. str. 14) nebo v příčestí minulém (str. 69 – 
„úřady kontrolovali“). Nicméně výše uvedené výhrady nezpochybňují kvalitní přiblížení osobnosti Františka 
Kocourka. 
 
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! 
 


