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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: Buchtová Martina  
Název práce: Věrná stráž v letech 1946-1948, týdeník Svazu Čechů z Volyně. 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Krejcar Robert 

Pracoviště: FSE UJEP, doktorand FSV UK. 
 
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) 
Splněno. 
 
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) 
Studentce se podařilo zaujmout k pojednanému tématu dostatečný odstup a dosáhnout pořadavanou míru 
objektivity. Práce je napsaná přehledně, má odpovídající členění a strukturu kapitol. Autorka nás uvedla na 
základě sekundární literatury v postačující míře do historického kontextu. Na str. 17 cituje z historie Českého 
Malína: "Po porážce Polska přišla na Volyň Rudá armáda a opět nastalo trochu klidnější období". V souvislosti 
se sovětským záborem východního Polska by bylo vhodné doplnit, že se jednalo o první zkušenost obyvatel 
Volyně se sovětským systémem. Tyto zkušenosti předznamenaly budoucí postoje volyňských Čechů.     
 
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 2 
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 

2 



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)  
Práce má standardní jazykovou úroveň. Trochu nesrozumitelná je str. 11, kde zřejmě došlo k přehození textu 
nebo vypadl odstavec.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Studentka podala ucelený přehled dobového zájmového tiskopisu, zpracovala jeho vývoj, obsah, poslání a 
proměny v čase. Je pozoruhodné, jak rychle se "Věrná stráž", na rozdíl od mnoha jiných časopisů, dokázala 
přeorientovat na nový politický směr. "Věrná stráž" se tak vyhnula svému zákazu, ale ztratila tak svůj původní 
smysl. Bylo by zajímavé zjistit dalším studiem, jak na to reagovali její čtenáři.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zpracované téma nabízí několik volně navazujících otázek: Narazila studentka při sběru materiálů na 

starší práce Leoše Šatavy týkající se volyňských Čechů na Žatecku a Podbořansku v 80. letech 20. st.?  
Při heuristice badatel běžně narazí na jiné zajímavosti. Setkala se autorka BDP např. také s problematikou 
české menšiny v Haliči, resp. ve Lvově?   

5.2 V příloze č. 1 přetiskuje studentka znění dohody mezi vládou ČSR a SSSR o právu opce a vzájemného 
přesídlení občanů ČSR a SSSR. Článek č. 13 obsahuje sliby vlády SSSR pro přesídlence z ČSR. Položená 
otázka jde mimo rámec práce, ale přesto. Napadlo studentku, jak asi dopadli občané ČSR, kteří se 
vystěhovali do SSSR? 

 
 
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! 
 


