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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) 
Bakalářská práce se od schválených tezí odchyluje svoji strukturou. Chybí zobecňující podkapitoly o 
prostředcích propagandy užité ve zkoumaných obdobích, které si autorka naplánovala v rámci svých tezí. 
Absenci těchto podkapitol autorka práce nevysvětluje, podle mého názoru však odchýlení od tezí v tomto případě 
není vhodné. Práci to ubírá na logičnosti a autorka se zároveň připravila o možnost zobecnit a shrnout poznatky, 
které analýzou vybraných textů získala. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorce se podařilo pochopit a správně aplikovat poznatky získané z literatury, ovšem seznam použitých titulů 
mohl být vzhledem k tématu bohatší. Jako techniku práce si autorka zvolila kvalitativní analýzu článků a reklamy 
s tématikou židovství, což jí umožnilo zachytit konkrétní projevy protižidovské propagandy. Reklamu však 
autorka analyzuje pouze v případě prvního zkoumaného období, čímž v práci vzniká značná nerovnováha. 
Logičnosti výkladu a podloženosti závěrů pak škodí nejen chybějící zobecňující podkapitoly o užitých 
prostředcích propagandy, ale také fakt, že práci chybí hlubší kontext například v podobě informací o pojetí Židů 
v rámci nacistické ideologie či o jejich postavení v Protektorátu Čechy a Morava. Informace, které autorka 
v tomto směru uvádí, jsou bohužel jen velmi kusé a čtenáři tak neumožňují vidět zkoumanou problematiku 
v souvislostech. Stejně vágně autorka popisuje i fungování médií v Protektorátu Čechy a Morava. 
 
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 Struktura práce 3 



3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Poznámkový aparát by na některých místech mohl být bohatší, autorka mohla jeho prostřednictvím například 
vysvětlit některé důležité pojmy, na které se v hlavním textu nedostalo (např. heydrichiáda, antisemitismus, árijec 
aj.), případně přiblížit některé aktéry (Joseph Goebbels, Wolfgang Wolfram von Wolmar,...). Citační normu 
autorka dodržuje až příliš pečlivě, tj. nevyužívá zjednodušené formy citačního zápisu při opakované citaci ze 
stejného zdroje. Práce má dobrou stylistickou úroveň a neobjevují se v ní prohřešky vůči pravidlům českého 
pravopisu až na občasné kolísání v psaní slova Žid/žid. Přílohu v podobě skenů analyzovaných článků považuji 
za velmi vhodnou. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorce se podařilo pěkně analyzovat vybrané materiály, stran zhodnocení použitých prostředků propagandy 
však zůstává kdesi na půli cesty. Práci chybí obecnější závěry i hlubší kontext a škodí jí také nevyváženost 
zkoumaného materiálu (reklama).  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jaké obecné rysy měla protižidovská propaganda na stránkách zkoumaného listu? 
5.2 Výraz Žid lze psát s malým i velkým písmenem. Proč nacisté dávali předost tomu velkému? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


