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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) 
Diplomová práce Nikoly Reindlové se nedochyluje od schválených tezí v žádné ze slodevaných kategorií.  
Autorka se snažila naplnit cíl, který si předsevzala, pokusit se podat obraz postojů Severočeského deníku 
k složitým politickým a společenským událostem roku 1938 na stránkách českého listu v německém prostředí 
Sudet. Domnívám se, diplomantka svůj záměr splnila. 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Největší složitostí práce bylo, že autorka musela vycházet převážně z vlastního studia archivních pramenů, 
z důkladného čtení Severočeského deníku a měla k  dipozici poměrně málo sekundární literatury. Důvodem je 
její neexistence. Roztroušené, převážně publicistické články mají často  více či méně národní zaměření a pro 
diplomní práci by mohly sloužit jen jako sekundární literatura pro seznámení se s tematikou. Autorka se snaží o 
kritický, ale nepředpojatý pohled. Koneckonců o tom také svědčí  pečlivá autorčina kvantitativní analýza. Práce 
má pěknou grafickou úpravu. 
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 



3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce má logickou strukturu: v prvních kapitolách se diplomantka snaží o postižení historických a 
politických souvislostí (zbytečně zachází sice  až do počátků osidlení Liberecka), věnuje se česko-německým 
vztahům a samostatnou kapitolu věnuje roku 1938. Na tuto, přiměřeně rozsáhlou část, pak  navazuje autorka 
kapitolou o tisku, přičemž se stručně dotýká nejprve  výkladu situace tisku na Liberecku  ve 30. letech a zváštní 
pozornost věnuje právě Severočeskému deníku. Zajímavá a významná je snaha Nikoly Reindlové o zmapování 
vydavatelského pozadí listu a také  její popis redakčního zázemí deníku. Ocenit si nepochybně  zaslouží pátá 
kapitola, věnovaná kvantitativní obsahové analýze Severočeského deníku. Přílohy práce dokreslují předchozí 
výklad o demografické výsledky sčítání lidu v letech 1921 a 1930. 
  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Nikola Reindlová předložila zajímavou diplomovou práci nejen výběrem tématu, ale i jejím zpracováním.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


