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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, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.   
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s tituly odborné literatury při popisu vzniku Státu Izrael i jeho vztahu k zemím 
komunistického bloku včetně Československa. Myslím si, že ale bylo možné využít i publikace, které autorka 
měla původně v tezích, hlavně knihu trojice Dufek - Šlosar - Kaplan o vztahu Československa a Izraele v letech 
1947-1953. Autorka dost přehledně popsala historický kontext okolností vzniku Státu Izrael. Uvedla informace o 
jeho vztahu k Československu. Jen bych měl poznámku, že Jan Masaryk byl možná zavražděný, vražda zatím 
nebyla prokázána, i když je pro ni řada indicií. Autorka zařadila základní informace o analyzovaných denících. 
Domnívám se, že bakalářská práce je zajímavou analýzou, jakým způsobem o situaci v Izraeli referovala britská 
a česká média. Jako velmi přínosné bych viděl, že právě autorka uskutečnila analýzu dvou britských deníků. 
Mohla tak ukázat, jak se britská média stavěla ke vzniku Státu Izrael a tamnímu dění v prvních týdnech jeho 
existence. Podařilo se jí vystihnout rozdíly mezi texty deníků The Telegraph a The Times. Dobře také 
zaznamenává, jak se lišil přístup britských a českých deníků k informování o Izraeli, s jakými zdroji informací 
listy pracovaly, jak komentovaly události a jak se do textů promítaly politické vlivy a propagandistické prvky.         
 
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 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)  
Struktura práce je logická. Po historických kapitolách následuje analýza jednotlivých periodik. V závěru je pak 
provedena komparace periodik. Připomínky bych měl k poznámkovému aparátu. Z textu je sice zřejmé, odkud 
kterou informaci autorka čerpala, ale měla by se držet citační normy u publikací i novinových článků. Norma 
stanoví, jak by měly vypadat odkazy na literaturu (způsob psaní jmen autorů, pořadí údajů, využívání kurzivy). 
Pozor také na kopírování. U odkazu na Yegarovu knihu opakovaně chybí písmeno ve slově vztahy. Stejné platí i 
pro novinové články. Také musí být nějak dodrženo pořadí údajů, podle normy se nezačíná názvem periodika. 
Tento název má být kurzivou. Také by měl být údaj o ročníku. Informace o straně má být na konci a se zkratkou  
-s.-. Taky musí být vše jednotně. Někdy autorka u odkazů na The Times nemá datum. Na s. 54 není odkaz na 
článek z 11. července. Jazykově je text práce solidní, jen pár chyb ve velkých písmenech (Arabská liga, Lidové 
noviny) a určitě nepoužívat slovo plátek. Není ideální začínat větu číslovkou. Z hlediska grafické úpravy není 
nutné mezi odstavci dělat mezery. Je třeba si pohlídat formální náležitosti. U Prohlášení není uveden rok a chybí 
podpis studentky. V obsahu je u příloh, že záložka není definována. Mělo by také být uvedeno, že jsou to 
autorčiny vlastní překlady citací z britského tisku. V Úvodu by mělo být zdůvodnění výběru periodik.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka ve své bakalářské práci analyzovala deníky The Times, The Telegraph, Rudé právo, Lidové noviny. 
Domnívám se, že analýza velmi dobře ukazuje, jakým způsobem tyto listy informovaly o vzniku Státu Izrael i 
událostech z prvních týdnů jeho existence. Autorka prezentovala dobře rozdíly mezi jednotlivými periodiky. Je i 
zřejmé, jak se lišila britská tradice zahraničního zpravodajství od českého tisku, do nějž ve sledovaném období 
roku 1948 již hodně pronikaly politické vlivy. Myslím si, že tedy analýza byla provedena velmi dobře, hodnotím 
ji jako kvalitní. Jak jsem již výše uvedl, tak mé výhrady se týkají formálních náležitostí textu, hlavně 
poznámkového aparátu a způsobu odkazování na knihy a novinové články.      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


