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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)

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
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu

a sledované cíle 
1-2



*) 
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)

Ke zvolené metodologii: Autorka v úvodu deklaruje, že pro hledání odpovědi na 
výzkumnou otázku bude používat metodu diskursivní analýzy, postup však blíže 
nespecifikuje. Forem diskursivní analýzy existuje celá řada, proto by zvolená 
metoda měla být v práci podrobněji popsána ve vztahu k tématu. V části 5, která 
je věnována analýze periodik, autorka mnohdy zůstává na úrovni popisu obsahu 
jednotlivých článků, jazyk textů v některých případech reprodukuje, nepodrobuje 
ho analýze, texty zde občas slouží spíše jako zdroj informací (např. s. 51) než 
jako předmět diskursivní analýzy. Za velmi kvalitní pokládám část komparativní 
(kapitola 6). Metodu použitou kapitole 5, podle mého názoru není možné 
označovat jako diskursivní analýzu. Na druhou stranu je však potřeba konstatovat,
že autorka pomocí těch metodologikých postupů, které reálně použila, byla 
schopna dospět k odpovědím na otázky, které si v úvodu položila.  

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení 
známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1-2
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu
1-2

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!)
1-2

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)

Poznámka ke struktuře práce: Autorka se v práci věnuje dějinné základně 
antisemitismu obecně v Evropě, nutno dodat, že velmi kvalitně. Vzhledem k cíli 
práce by si podle mého názoru samostatnou pozornost vyžádala také alespoň 
stručná historie antisemitismu na území českých zemí a Slovenska.

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

Přes výhrady uvedené výše je mé celkové hodnocení práce je pozitivní. V prvé 
řadě je potřeba vyzdvihnout časově velmi náročné studium analyzovaných 
periodik. Tvrzení autorky jsou podložena pramennou základnou, doprovází je 
velmi propracovaný poznámkový aparát. Pozitivně hodnotím také to, že autorka 
svůj výzkum zasazuje do teoretického rámce studia antisemitismu a propagandy a 
opírá ho o široké spektrum sekundární literatury k tématu. Práce navazuje na již 



existující výzkum k tématu a rozpracovává ho. Sleduje logickou strukturu a 
odpovídá na otázky, které je důležité si pokládat. 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT

5.1 Vyjádřete se prosím podrobněji k metodě, se kterou jste pracovala.
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.

Navrhované hodnocení: vyberte hodnocení

Komentář k nejednoznačnému hodnocení: Mé hodnocení je práce je mezi 
"výborně" a "velmi dobře" z důvodů uvedených výše.    

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum:                                                Podpis:


