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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 
1. Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 

a názvu práce. 
X   

2. Autor využívá relevantní prameny a literaturu X   

3. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X   

4. Struktura práce je vyvážená a logická. Autor nic podstatného neopomenul 
(zadání, obsah, úvod,  rozbor pramenů, pojednání, závěr, resumé v 
češtině a cizím jazyce, rozsah) 

X   

5. Závěr shrnuje dosažené poznatky.  
 

X   

 
Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: 
  
 
II. Obsahová kritéria 
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X   
 
Slovní ohodnocení  
 
III. Jazyková kritéria 
1. Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie. 

X   

3. Student správně cituje. X   

5. Práci doplňují vhodné přílohy. X   
 
Slovní ohodnocení 
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IV. Celkové hodnocení (slovně) 
Autor se pokouší zajímavým způsobem odkrýt zvyklosti protektorátní propagandy. Hlavní 
otázka, jak propaganda využívala generačních rozporů, je zodpovězena na základě „stopování 
diskurzu“ tří časopisů fundovaně a s náležitou mírou střízlivosti. Přes jisté výhrady (viz níže) 
považuji tito práci za zdařilou. 
 
V. Otázky k obhajobě. 
Chybí mi větší zřetel k technické inteligenci, konkrétně pak také k odbornému školství. 
Rovněž o možnostech studia v Německu se autor zmiňuje, ale poměrně dost stručně. To bylo 
toto téma tak okrajové?  
Neřekl bych, že propaganda nebyla příliš úspěšná – s ohledem na pozdější vývoj… 
Pochybuji o správnosti tvrzení, že liberální demokracie byla v Německu cizí, vnucená… 
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