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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 odpovídá schváleným tezím. Autor měl v úmyslu původně sledovat rehabilitaci generála Píky 
v historických odborných a kulturních časopisech. V práci je zdůvodněno, proč se rozhodl ve výsledku sledovat 
denní tisk, což mu umožnilo zachytit, jak tisk informoval o probíhající soudní rehabilitaci. Ve srovnání s tezemi 
došlo k menším změnám ve struktuře práce.  
 
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) 
Autor pracoval s českou odbornou literaturou, která se týká nejen generála Píky, ale celkově i situace v armádě 
v poválečném Československu a počátku politických procesů. Dovedl bych si představit, že k těmto tématům by 
bylo možné využít ještě i některé studie od autorů z Ústavu pro studium totalitních režimů, které byly 
publikovány v odborných periodikách této instituce. Domnívám se, že autor pracuje s literaturou velmi dobře. 
Napsal přehledné a faktograficky přesné profily hlavních postav causy generála Píky. Jen na s. 10 mi nesedí údaj 
o 20 letech, to číslo musí být menší. Dobře také zachytil, jakým způsobem probíhala Píkova rehabilitace v roce 
1968 a jak celkově zapadala do rehabilitací v tomto období. Autor pracoval s výstřižky k tématu v Národním 
archivu. Je jistě dobře, že se vydal získávat do této instituce. Jen u výstřižkového aparátu je pak nutné spoléhat, 
že byl veden pečlivě. Domnívám se, že autor ale při pohledu na informace v denním tisku dobře popsal, jakým 
způsobem média o Píkově procesu a rehabilitačním soudu informovala. Určitě je v tomto kontextu také velmi 
zajímavá osobnost dr. Váhaly, který byl Píkovým obhájcem při procesu a angažoval se také při rehabilitaci v roce 
1968.   
 
 
  



 
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 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.) 

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 přehledná, po prezentaci informací o Píkově procesu a hlavních jeho protagonistech následuje 
rok 1968 a pohled na informování českých médií. Měl bych několik připomínek k poznámkovému aparátu. Moc 
nevím, proč publikace Dějiny českých médií 20. století je uváděna jako online, když je možné si ji vypůjčit ve 
fakultní knihovně. Odkazy na knihy by měly být v jednotné formě. U některých publikací jsou ve všech odkazech 
úplné bibliografické údaje, zatímco u knihy Z. Vališe je jen zkrácený záznam. Jestliže je kniha Karla Kaplana 
z roku 1993, tak už to není vydání v ČSFR. I když autor studoval Rudé právo na webu Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR, tak ale musí být uveden odkaz na každý článek správně podle citační normy se všemi údaji. 
Stejně tak by měly být kompletní údaje u článků z dalších deníků. I když jsou ve výstřižkovém archivu, tak vedle 
odkazu na archiv musí být také kompletní údaje u každého článku. Jazyková úroveň práce je velmi solidní. Jen 
někdy se autor odchýlí od odborného stylu (např. být trnem v oku, chtě nechtě). Když má autor profily osob 
z Píkova procesu, tak mohl do textu zařadit i jejich fotografie.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Vojtěch Heřmánek ve své bakalářské práci přesně a přehledně popsal proces s generálem Píkou v roce 1949 i  
záležitosti rehabilitace v roce 1968. Domnívám se, že dobře ukázal, jakým způsobem o cause generála Píky 
informoval v roce 1968 český denní tisk. Myslím si, že by bylo zajímavé podívat se i do některých časopisů 
tohoto období (Reportér, Mladý svět, Dějiny a současnost), jakým způsobem reflektovaly osobu generála Píky a 
celkově tematiku soudních rehabilitací obětí politických procesů. Jak jsem výše uvedl, tak mé připomínky se 
týkají spíše formálních záležitostí práce, je nutné se držet citační normy, i když autor používá dobové texty 
prostřednictvím webové stránky nebo výstřižkového archivu.    
 
 
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! 



 


