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

Příjmení a jméno: Bruner, Tomáš  
Název práce: Srovnání jazyka komunistické a nacistické propagandy v úvodnících a vybraných komentářových 
textech deníku Rudé právo (leden - červen 1950) a deníku Venkov (srpen - prosinec 1941)  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Röhrich, Alex 

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) 
Práce je zpracována účelně, přesně a přehledně, nemám výhrad 
 
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) 
Pozoruhodné a pozornostihodné téma.  
Výběr literatury je v pořádku, u vědomí toho, že mnoho literartury na toto téma není. Naprostý přhled ve 
zpracovávání odborné literatury. 
Výklad je logický, závěry naprosto přesně vyplývají z analytických částí.  
Z interpertací je patrné, že kolega rozumí textu do hloubky.  
Důkazem správně cesty je, že jeho práce odkrývá další otázky, které umí položit.  
Je velmi pravděpodobnmé, že pokud by se tématem dále zabýval, našel by na ně i odpovědi. 
 
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 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 2 



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.) 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bez připomínek 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práci považuju za výbornou. Ne snad rozsahem, ale obsahem přesahuje požadavky stanovené na práci 
bakalářskou. Oceňuju, že si kolega Bruner téma omezil na dva pojmy, aby tak mohl provést intezivní analýzu. Je 
zcela evidentní, že se o téma zajímal a že si ho zvolil se záměrem "na něco přijít", nikoliv jen "něco stejně musím 
napsat". Věřím, že právě v takovém přístupu měl velkou oporu ve svém školiteli, doktoru Otakaru Šoltysovi. 
Vzhledem k tomu, že je práce interpretační, je pochopitelné, že se v ní nacházejí místa různých možných 
výkladů, kde se názory budou křížit, ale to považuju za normální, pro vědeckou práci dokonce za nezbytné. Jde 
třeba o to, zda má slovo národ také negativní konotace a zda jsou úryvky vybrané jako doklady tohoto jevu 
opravdu průkazné. Nic to však nemění na faktu, že metoda, postupy i výsledky zkoumání jsou bez problémů 
přijatelné, neboť argumentace je dostatečná. Výhrady by byly drobné a jsou uvedené níže v podobě dotazů. 
Vzhledem k úrovni práce nepochybuju, že bude kolega bez problémů schopen o nich diskutovat. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zdá se mi, že kolega vymezil de-legitimizaci jen v nadpisech kapitol, ale dosttečně nevysvětlil, jak můžou 

pojmy lid a národ působit jako prostředky de-legitimizační. Mezi jeho příklady jsem takové působení 
nenalezl. Mohl by to konkretizovat? 

5.2 Na straně 30, tam, kde vymezuje vztahy mezi pojmy národ a lid, píše, že lid vytupuje aktivně, zatímco 
národ je spíše pasivním přijemcem dění. Z jazykového hlediska pak se podle něj tento fakt projevuje 
mimo jiné tím, že se o národu mluví v pasivu. To však z uvedených ukázek (ani v příloze č. 4) není ani 
v jednom případě. Myslel kolega pasivum ve smyslu trpný rod, když hovoří o prostředcích jazykových? 
Pokud to tak myslel, dopustil se nejspíš drobného terminolgického lapsu, který jistě nesnižuje celkovou 
kvalitu práce. Obhajoba mu dává možnost, aby jej případně vysvětlil… 

 
 
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! 
 


