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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky 
pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 
 

bez komentára 
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1-2 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
1 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 
 

Prácu hodnotím ako mimoriadne vydarenú - a ako školiteľka práce môžem potvrdiť, 
že je výsledkom mimoriadneho úsilia zo strany študentky. Pomocou troch vybraných 
periodík (Národní politika, České slovo a Právo lidu/Národní práce) študentka 
zmapovala vývoj protižidovskú propagandu v druhej československej republike. 
Analýzu periodík navyše oprela o viac ako tridsať sekundárnych zdrojov.  Vo svojej 
diplomovej práci študentka ukazuje na subjektívne (prístup konkrétnych novinárov) i 
objektívne (spojenie s politickou stranou) faktory, ktoré určovali prístup daného 
periodika k "židovskej otázke". Samozrejme, že závery práce nie sú úplne originálne - 
predsa len sa jedná o diplomovú a nie dizertačnú prácu - a študentka vlastne 
potvrdzuje tézy Petra Bednaříka, no poukazuje aj na niektoré v historiografii často 
prehliadané skutočnosti (rozlišovanie/nerozlišovanie medzi Čechožidmi a Židmi).    
 

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

- 

3.8 Grafická úprava textu  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 
 

Práca má logickú štruktúru, jednotlivé časti (teoretická / analytická) a kapitoly na 
seba nadväzujú. Poznámkový apárát je bez chyby, študentka dodržuje vybranú 
citačnú normu. Neopomína ani vymedziť si najprv pojmy s ktorými v práci následne 
pracuje: teda "antisemitizmus" a "propagandu." Grafická úprava je vynikajúca.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků) 
 

Ako som už uviedla v bode 2. tohto posudku, myslím, že ide o nadpriemernú 
záverečnú prácu - študentka si vytýčila primerané ciele, preštudovala relevantnú 
literatúru, zvolila si vhodný prístup/metodológiu a (čo nie je úplne bežné) prácu 
dokonca pravideľne konzultovala. 

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Ako sa vo vybraných periodikách prejavoval tzv. maločeský nacionalizmus (o 

ktorom píše napríklad Ján Rataj)? 
5.2 Dalo by sa - na základe Vami študovaných periodík - povedať, čo to vlastne bola 



ona "židovská otázka"? 
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum: 12.6.2015                                               Podpis: 


