
Hodnocení bakalářské práce Martina Hrubana: Novinář a kolaborant Jan 

Scheinost

Autor diplomové práce si zvolil jako téma bakalářské práce významnou novinářskou 

osobnost, jehož profesní činnost spadá do období let 1918 až 1945. Hlavní pozornost 

Martin Hruban věnuje však jeho působnosti v období protektorátu. Bakalářská práce je 

rozčleněná do úvodu, pěti chronologicky navazujících kapitol a závěru. Je doplněná 

řadou zajímavých příloh, bohužel ale většinou bez potřebných odkazů. Autor vychází 

z relevantní literatury a studia archivních dokumentů a práce jako celek není 

nezajímavá. Je zřejmé, že autora téma zaujalo a snaží se pochopit dobu, v níž Scheinost 

žil a pracoval. Snaží se hledat důvody Scheinostova jednání. A to pokládám za velmi 

důležité. Dokonce důležitější, než to, že v předloženém výtisku bakalářské práce 

bohužel zůstala řada neopravených chyb (např. s. 8 požívám místo používám, police 

místo policie, na s. 11 má být správně Scheinostovy články, na s. 41 spát místo psát, na s. 

43 je chybně uvedena doba vazby, na s. 46 je nesprávně uveden Churchill a pod.) 

Překlepy a někdy i nesprávné vazby patří již ke koloritu bakalářských, bohužel i 

diplomových prací.

V bakalářské práci Martina Hrubana se ukazuje, že by bylo třeba, aby studenti dovedli 

kriticky přistupovat nejen k pramenům, ale i k sekundární literatuře. Tak na s. 43 autor 

píše, že Odborné stati představují české aktivisty obvykle jako novináře nevalné úrovně. Je 

ovšem třeba si všimnout, kdy literatura, na níž odkazuje vznikla a pak by bylo zřejmé, 

že se v době socialistického Československa i v textech odborně fundovaných autorů 

občas objevuje tzv. úlitba bohům, resp. dejte císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží. 

Kritický přístup by bylo vhodné i výrazněji zaujmout i vůči Scheinstovým novinářským 

textům a nemohu plně souhlasit s konstatováním na s. 41, kde se píše Scheinost podle 

dostupných svědectví žádnou proněmeckou aktivitu nevyvíjel. Novinářská práce je téměř 

příkladná aktivita, jak působit na veřejné mínění.
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