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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Prausová, Veronika  

Název práce: Alfred Fuchs (1892 - 1941)  

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

Pracoviště:       

 

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) 

Vztah tezí a předložené práce odpovídá v zásadě původnímu záměru; autorka odevzdala diplomovou práci, která 

se věnuje novináři Alfredu Fuchsovi a pokusila se kromě životopisu představit jeho novinářskou činnost 

především v době od jeho vstupu do žurnalistiky do roku 1921. I tak se ukázalo, že se jedná o velký soubor textů 

s různorodým tematickým zaměřením. Původní záměr formulovaný v tezích byl zřejmě příliš ambiciózní. 

 

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 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Autorka diplomové práce se pokusila shromáždit reprezentativní soubor sekundární literatury, která se týká 

novináře Alfreda Fuchse, avšak bohužel k dobrému pochopení a vylíčení jeho osobnosti se měla pokusit 

nastudovat i literaturu k dané době, více se snažit o seznamení se s jeho vrstevníky a pokusit  se vysvětlit kulturní 

prostředí, ve kterém se  pohyboval, přiblížit čtenáři  osoby, které ho ovlivňovaly. Zajímavé přeci je, proč Alfred 

Fuchs  publikoval právě v těch a ne jiných periodikách, jaké k tomu měl důvody, s kým se v těch listech znal 

apod.  Na několika místech Veronika Prauzová tento pokus učinila (např. na s. 13), ale většinou zůstává u 

pouhého konstatování. Právě Fuchsův intelektuální potencionál, jeho  snaha o integraci židovského a 

křesťanského myšlení, snaha o naplnění myšlenky nového státu a překonání  bariér německého a českého 

prostředí jsou nespornými tématy, které by bylo třeba více rozvést. Nejde vždy jen o ryze historické souvislosti. 

Rozhodně však předložená diplomová  práce má své opodstatnění a její přínos spatřuji mimo jiné ve 

zpracovaném přehledu Fuchsových publikovaných textů, které dosud  nebyly zpracovány. Pochopitelně bude 

možné ještě doplňovat, ale hlavní je, že máme základ, se kterým bude možné dále pracovat.   

 

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 2 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Poznámkový aparát v diplomové práci je pečlivý a ukazuje na autorčinu snahu po poctivé rešerši v řadě archivů. 

Přestože Veronika Prauzová shromáždila a pokusila se ověřit řadu mezníků z Fuchsova života, zůstává většinou 

u pouhé deskripce, místo aby přistoupila k analýze jeho života a tvorby. Snad je to také způsobeno autorčinou 

úctou a ostychem k autoritám.  To se týká především první části práce, Fuchsova životopisu. Složitější je 

hodnocení jazykové úrovně práce, která jakoby neprošla posledním čtením, v práci zůstal velký počet překlepů  

(např.  s. 33 /file - fide, s. 36 /soudím státní/, s. 36 /zdeněk - Zdeněk/ s. 69 /Ustav/Ústavu/.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Veroniky Prauzové je pokusem o doplnění již známých skutečností z života Alfreda Fuchse, 

avšak na mnohých místech bohužel zůstalo pouze u pokusu (např. na s. 24 není zřejmé, v čem spočívaly 

Fuchsovy diplomatické zásluhy při výročí upálení Jana Husa nebo na s. 31 proč vybral Fuchs právě  těchto deset 

svatých aj.). Jednoznačný přínos  spatřuji ve druhé kapitole, věnované Fuchsově žurnalistické činnosti. I zde by 

však bylo třeba více jednotlivé texty rozebrat. V daném pojetí jde o první, i když poměrně podrobné zachycení 

žurnalistické činnosti Alfreda Fuchse v době od  roku 1909 do roku 1921. Z přehledu je zřejmé, že se jedná o 

rozsáhlý korpus textů. Veronika Prauzová tedy přes všechny výtky odvedla dobrou práci.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

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! 

 


