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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 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3
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 1

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 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 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)

2



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

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.) 
Diplomantka si za cíl své práce zvolila velmi těžké téma, které vyžaduje podrobné zkoumání mnoha set stran 
archivních dokumentů, aby mohla správně zhodnotit problematiku vzniku Nástupu Červenobílých a jeho funkci 
v historii hnutí Vlajka. Zároveň je ale nutné konstatovat, že by takto zpracované téma výrazně přesahovalo 
rozsah diplomové práce. Přesto ale je diplomová práce přínosem pro poznání fungování týdeníku a informace o 
členech redakce. Co se týče obsahu práce a vytčeného cíle, porovnáme-li charakteristiku týdeníku Nástup 
Červenobílých, chybí stejná charakteristika u deníku, resp. později týdeníku či obdeníku Vlajka. Taktéž 
diplomantka podrobněji uvádí historii českých fašistických skupin na úkor podrobnějšího rozboru hnutí Vlajka, 
přičemž pro hnutí je velmi důležitý rok 1938 a 1939, kdy dochází k radikálnímu obratu ve směrování Vlajky. V 
roce 1939 kromě počátku vydávání deníku Vlajka byl opomenut kromě vzniku Nástupu Červenobílých i vznik 
dalšího týdeníku, a to Národní výzvy, který sdružoval okruh kolem jednoho ze zakladatelů Vlajka, prof. 
Františka Mareše. Rovněž tak informace o situaci ve Vlajce (hnutí i listu) v letech 1940-1942 jsou velmi 
stručné. Diplomantka využívá též při své práci knihu prof. Nakonečného o Vlajce, která je, bohužel, psána 
účelově a autor svému účelu (obhájit některé Vlajkaře) podřizuje též fakta. Jedním z diskutabilních závěrů je i 
přeceňování vlivu českého fašismu na dělnictvo (str. 17). Rovněž tak v případě spisovatele a dramatika 
Františka Zavřela (odkaz č. 119) je rozbor dramatu Fortinbras složitější, než Nakonečný uvádí. Diplomantka se 
mýlí, když uvádí, že časopis Obrana národa měl být vydáván podle vzoru antisemitského Der Stürmeru Julia 
Streichera (str. 19). Periodikem, který v protektorátním prostředí zmíněné periodikum napodoboval, byl Arijský 
boj. Značně nepřesným se jeví tvrzení, že se čelní představitelé Národního souručenství „snažili mít pod 
dohledem legálně vycházející protektorátní český tisk“ (str. 14). Dohled vykonávat ve skutečnosti Tiskový 
odbor Předsednictva ministerské rady a především Úřad říšského protektora, resp. Německé státní ministerstvo 
pro Čechy a Moravu. Taktéž v případě odkazu č. 146, organizace, jejímž členem byl Dobroslav Haut se 
jmenoval Česká liga proti bolševismu, nikoliv zjednodušující Liga proti bolševismu. V tomto případě ale 
diplomantka přejala údaje z poválečných protokolů a údajů. U informací ohledně románu na pokračování 
Pašování lidí do ráje diplomantka neuvedla, že román zůstal těsně před závěrem díky zastavení týdeníku 
nedokončen. Diplomantka výjimečně užívá některých nevhodných či expresivních výrazů výrazů – např. v 
souvislosti s prvorepublikovým zřízením užívá termín „vládní režim“ (str. 8) nebo v případě názvu neuvádí 
velké písmeno (protektorát Čechy a Morava – str. 13) či při konsttování, že text se do Vlajky "opřel" (str. 27).
Přes všechny výše uvedené výtky navrhuji hodnocení velmi dobře, protože téma hnutí Vlajka je nesmírně 
komplikované. Nejen diplomant, ale i historik, který chce o této problematice psát, musí znát velké množství, 
mnohdy detailních, informací, což rozsah diplomové práce rozhodně přesahuje. Hodnota práce spočívá v tom, 
že diplomantka důkladně prostudovala týdeník Nástup Červenobílých i deník (tehdy) Vlajka a jejich vzájemné 
spory, ale i v popisu týdeníku a podala informace o hlavních členech redakce týdeníku. Taktéž je důležité 
kladně zhodnotit to, že přináší informaci o tom, kdo se za některými šiframi či pseudonymy skrývá.

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!


