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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) 
Cíl práce a metoda zpracování zůstaly v souladu se zadáním. Struktura práce se proměnila, oproti tezím autorka 
"rozpustila" v tezích samostatně vymezená témata, která měla označovat i samostatné podkapitoly zpracování, a 
podřadila je do větších celků. Už v tezích však na možnost jiného vymezení podkapitol upozornila, a proto ho 
považuji za legitimní, odpovídající vývoji práce se zkoumaným materiálem. 
 
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 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
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) 
Vždy, když student ve své práci historicky zaměřené, použije kromě dobové literatury také archivní prameny, a 
zapojí je do svého výkladu, je nutné to ocenit. Autorka tak učinily a využila prameny z Archivu Kanceláře 
prezidenta republiky a Národního archivu. Byť jejich podíl a vytěžení není v práci stěžejní, oceňuji to jako 
metodickou průpravu poukazující k vyššímu měřítku náročnosti, které si tím autorka pro zpracování tématu 
stanovila. Sekundární literatura je v práci využita korektně, zahrnuje vše podstatné, co bylo (v české provenienci) 
k Přítomnosti, tiskovému kontextu, politice a stěžejním osobnostem spjatým ve zkoumaném období 
s Přítomností, publikováno.  Autorka uvádí, že na podobné téma byla v roce 2009 obhájena absolventská práce 
na Masarykově univerzitě, ale jednak byla časově úžeji ohraničená, jednak se zaměřovala především na 
významné historické události, kdežto v předložené práci je přístup jiný, tedy se nepřekrývají. Citaci této práce 
uvádí autorka v úvodu. Technika práce spočívá v analýze jednotlivých článků s cílem zjistit jednak tematický 
rozptyl agendy Přítomnosti v zaměření hlavních témat, jednak z toho odvodit odpověď na otázku - hypotézu 
stanovenou v tezích, zda Přítomnost zůstala "ostrůvkem" demokratické novinařiny uprostřed glajchšaltovaného 
tisku. Zdá se mi, že autorčin přístup je poněkud subjektivní, pokud hledáme nějaké kritérium výběru článků pro 
analýzu. Vlastně až v závěru práce na str. 56 je toto kritérium naznačeno: klíčem k výběru byly články výrazně se 
opakujících témat. Jakkoli není metoda kvantifikace samospasitelná ve vztahu k interpretaci historického 



materiálu, chybí mi v této práci postižení četnosti výskytu alespoň těch témat, která autorka považovala za 
výrazná - příklad- židovská otázka. Závěr práce, v němž je hypotéza zodpovězena negativně - tzn. Přítomnost 
nemohla provozovat tu kvalitu "objektivizované názorové žurnalistiky", na jakou byli čtenáři zvyklí před 
Mnichovem, a to zejména pod tlakem cenzury a ostatní regulace, je však logický a lze ho akceptovat.  
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
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.) 

1 

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

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce odpovídá záměru autorky "vysvětlit" Přítomnost v dobovém politickém, legislativním a 
personálním kontextu. Vnitřním mezníkem je 15. březen 1939.  A je v pořádku, že se kvůli tomu charakteristika 
tiskové legislativy a praxe rozpadá na dvě části před a po vzniku protektorátu (že není spojena v jeden celek jako 
jedna z úvodních kapitol). Práce s poznámkovým aparátem a citace jsou zvládnuté dobře, taktéž ilustrativní 
přílohy. Z hlediska stylistiky autorka také prokázala slušnou úroveň. V gramatice není mnoho pochybení, jedno 
však bije do očí: kapitola začínající na str. 30 je nazvána Život v nové legislativně (má být legislativě). A bohužel 
je tento překlep i v obsahu práce. Druhá překvapivá chyba je podivná; divil bych se, kdyby autorka nevěděla, že 
Přítomnost od roku 1942 vedl Emanuel Vajtauer, nikoli Eduard, jak uvedeno na s. 16. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená  práce prokazuje slušný standard zvládnutí historického materiálu na bakalářské úrovni. Spíše se 
kloním k ohodnocení známkou 2. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Pokud byste v práci pokračovala na úrovni zadání diplomové práce, jak byste stanovila rozvinutí práce 

bakalářské? 
5.2       
 
 
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! 
 


