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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) 

Částečné zúžení tématu z obecné roviny do konkrétnější podoby (viz str. 2) je akceptovatelné. Zajímavé je 

rozšíření zkoumaných materiálů na personální inzerci. 

 

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 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Jak uvádí autorka, obsáhlejší text o propagandě s tématem židovství nenašla, resp. ani já o žádném nevím, 

nicméně teoretický fundament práce mohl být širší v oblasti historiografie (Brandes: Češi pod německým 

protektorátem, sborník ÚSTR Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací, Gebhard 

et al.: Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945), analýzy médií (Hagen at al.: 

Analýza obsahu mediálních sdělení, Trampota/Vojtěchovská: Metody výzkumu médií) či kvalitativního výzkumu 

(Hendl, Strauss/Corbinová). Diplomantka mohla extrahovat také z diplomových prací s tematikou nacistické 

propagandy, obhájených na IKSŽ FSV UK (Ludvíková, Bělík). Velmi inspirativní je zařazení akademického 

"bestselleru" u nás téměř neznámého německého romanisty a filologa Victora Klemperera Jazyk Třetí říše. 

Odkaz na Davida Irvinga, byť v kontextu práce neproblematický, měl být doplněn vysvětlivkou, že se jedná o 

amatérského historika a silně kontroverzního autora, odsouzeného a uvězněného v Rakousku za popírání 

holocaustu, prohlášeného za persona non grata v Rakousku, Německu, Itálii, Kanadě.  

 

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 2 



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.) 

2 

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)  

Vzhledem k omezenému přístupu k digitalizovaným materiálům Národní knihovny, někdy i částečně nečitelným, 

má příloha slušnou dokumentární hodnotu. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená diplomová práce naplňuje standardy a požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Ovšem 

vyvolává i zásadní otázku, zda redukce rozsahu bakalářských diplomových prací na 30 normostran kauzálně 

nesnižuje jejich kvalitu, neboť kromě dost zjednodušené deskripce daného fenoménu neposkytuje adekvátní 

prostor k hlubším analýzám, natož závěrům obecnější povahy. 

 

 

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

5.1 Na vybraných ukázkách dokumentujete pseudovědeckou či iracionální argumentaci, využívající velmi 

často nejprimitivnějších předsudků a klišé. Setkala jste se s nějakým textem, který by se tomuto konceptu 

vymykal? 

5.2 Proč se říká, že nepodepsané materiály snižují jejich propagandistickou hodnotu? 

 

 

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! 

 


