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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Richard HERCIK  

Název práce: Revue Národní myšlenka 1923–1939 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Doc. PhDr. Jiří KNAPÍK, Ph.D. 

Pracoviště: KMS FSV UK Praha 

 

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) 

Výsledná diplomová práce byla z hlediska struktury mírně upravena. Z hlediska zkomaného materiálu byla 

excerpce zúžena na vybrané ročníky časopisu; jejich výběr je přitom dostatečně reprezentativní, takže nedošlo ke 

zkreslení obrazu periodika. 

 

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 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Literatura: 

- diplomant se bohužel velmi často v snaze rozvést charakteristiku určité osobnosti opírá o internetové zdroje 

(Wikipedie ad.); domnívám se, že by měl upřednostňovat (běžně dostupné) biografické slovníky (J. Tomeš, M. 

Churaň apod.), popř. dílčí biografické studie. Viz např. s. 63, 66, 118, 119, 126, 132. Místy jsou údaje 

z Wikipedie citovány i k historickým událostem (!) - viz s. 117 (prezedentská volba), 129 (vznik SNJ). 

- některé internetové zdroje nejsou v pozn. aparátu vůbec citovány, přestože je zahrnuje závěrečný seznam 

(dejepis-v-kostce) 

- na některých místech se autor neopírá o vhodnou literaturu; např. k problematice něm. aktivistických stran 

cituje sylabus pro SŠ (s. 13; vhodnější by byla třeba zásadní práce Václava Kurala či Jiřího Malíře) 

- k osobnosti L. Rašína se vyslovuje ve svých pamětech L. K. Feierabend 

 

Obsah: 



- v práci postrádám vazbu na revue Národ, která vycházela v letech 1917–1920 jako list mladočeského 

aktivismu, resp. po vzniku republiky platforma národně demokratické inteligence (publikovali zde Frant. Sís, 

Jindřich Metelka, Bohuslav Franta ad.). 

- s. 25: "v období 2. republiky došlo ke zrušení politických stran" - formulace je nepřesná 

- s. 54: zajímavý je příspěvek JUC. V. Šíleného z r. 1926; může se jednat o JUC. Václava Šíleného, advokáta a 

přispěvatele do olomouckého listu Čs. strany lidové Našinec 

- s. 56: doplnil bych, že V. Šturc byl kandidátem KSČ 

s- 113: diplomant nepochopil význam dobového termínu "hraničář"; nejedná se o "obyvatele pohraničí", což by 

v daném kontextu postrádalo smysl, ale členy národně obranných spolků v národnostně smíšených oblastech 

českého pohraničí (Národní jednota severočeská, Matice opavská ad.) 

 

 

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  1 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Jazyková a stylistická úroveň, překlepy: 

- práce obsahuje místy překlepy či gramatické chyby (mj. s. 39, 41, 45, 49, 62 - Fiedler, 67, 70, 86, 93, 111 - 

chybný syntax, 115, 141, 151) 

- nejednotné psaní Anglie-Velká Británie, Rusko-SSSR 

s. 16: stihla (slang.) 

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomanovi se v předložené práci zdařilo velmi dobře prezentovat politický a ideový profil zkoumaného 

periodika. Vydávání revue Národní myšlenka zasadil do funkčního vnitropolitického i mezinárodně politického 

kontextu, prezentace obsahů jednotlivých čísel NM se přitom neomezila na pouhou reprodukci statí, ale 

diplomant pracuje také s vlastními komentáři a hodnocením. Po stránce stylistické je diplomová práce na slušné 

úrovni, místy je bohužel text zatížen překlepy a gramatickými chybami. Velmi dobrý celkový dojem bohužel kazí 

problematická práce s literaturou - diplomant využívá internetové zdroje tam, kde by se měl opírat o odbornou 

literaturu, popř. encyklopedické práce. Nemohu dále souhlasit s tvrzením v závěru práce, že Národní myšlenka 

představovala "okrajový, ale přesto zajímavý a specifický úkaz čs. politického a veřejného života v období I. 

republiky"; její vazba na čs. národní demokracii z ní činí naopak významný a reprezentativní segment tisku pravé 

části politického spektra. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Zajímala by mne souvislost mezi revue Národ (1917-20) a revue Národní myšlenka. 

5.2 Skutečně se na stránkách NM neexponoval problém česko-německého (popř. česko-polského) soupeření 

na pohraničních územích? 

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! 

 


