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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: Bendlová Petra  
Název práce: Činnost německé novinářské organizace "Reichsgewerkschaft der deutschen Presse in der 
Tschechoslowakischen Republik" v Československu v letech 1919 - 1943 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

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) 
Cílem zpracovní bakalářské práce o německé profesní novinářské organizaci v Československu z let 1919 až 
1943 bylo pokusit se z torzovitého materiálu zpracovat ucelý pohled na postavení a roli této významné 
organizace, sdružující především liberální německé novináře v meziválečném Československu. Autorka při 
zpracovávání tématu postupovala víceméně podle schválených tezí, drobné odchylky naprosto nemění hlavní 
záměr práce. 
 
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 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) 
Petra Bendlová byla postavená před poměrně náročný úkol, neboť k samotnému tématu je  velmi komplikované 
najít relevantní sekundární literaturu. Existují částečně značně torsovité archivní materiály, dále mnoho 
roztroušených, často bohužel marginálních, zmínek k jednotlivým osobnostem německého novinářského 
prostředí v meziválečném Československu.  Autorka proto musela provést rozsáhlou rešeršní práci, vyhodnotit 
získané podklady a teprve pak si vůbec utvořit představu o daném tématu. To se Janě Bendlové vcelku podařilo.       
 
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 1 
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.) 

1 

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 obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Domnívám se, že bakalářská práce má logickou strukturu, je přehledně zpracovaná na dobré jazykové úrovni  
(netrpí germanismy, což by práci s německým textem bylo myslitelné). Text odkazuje důsladně na podkladový 
materiál, se kterým autorka pracovala. Příloha práce je ilustrativní a vychází z archivních podkladů.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Činnost německé novinářské organizace "Reichsgewerkschaft der deutschen Presse in der 
Tschechoslowakischen Republik" v Československu v letech 1919 - 1943 je prvním pokusem o uchopení tématu 
o významné novinářské organizace na našem území. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, ke kterému je třeba dobrá 
znalost nejen o německém tisku, který u nás v této době vycházel, ale také dobrá znalost německé literatury a 
politického stranictví. K tématu nelze přistoupit ani bez předchozí znalosti vývoje obdobných českých 
organizací. Autorka se pokusila poctivě se s tímto náročným tématem vyrovnat a zpracovala dobrou materiálovou 
studii, která má potřebný charakter bakalářské práce. Jen na okraj bych chtěla připomenout, že nejde o 
teoretickou, nýbrž hostorickou studii.     
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zajímalo by mě, zda jste se pokusila přímo v německých i českých novinách sledovat některé významné 

události spojené s Reichsgewekschaft der deutschen Presse? 
5.2       
 
 
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! 
 


