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__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: Autorka pracovala především s prameny německé a české  

provenience_________________________________________________________________

_________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 3 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 3 

 

Stručné hodnocení: Cíl práce není jasně stanoven.  Autorka se nevěnuje německé kulturní 

diplomacii, ale spíše atmosféře na jednotlivých vysokých školách, ve které pracovali čs. 

studenti. 

___________________________________________________________________________ 
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3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

2 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka svou práci přehledně a logicky rozdělila, využila adekvátní metody. Odchyluje se 

však od tématu práce. 

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Text je po formální stránce kvalitní, obsahuje jen malé množství drobných technických 

nedostatků. 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: Kvalitně zpracováno. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků:  



                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
 

 
usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 

   
 

 

Autorka si zvolila zajímavé téma z oblasti československo-německých vztahů 

v meziválečném období. Práci postavila na studiu nevydaných pramenů československé i 

německé provenience a také dobového tisku, odborná literatura se studované problematice 

dosud v podstatě nevěnovala. Je škoda, že přesvědčivě neformulovala cíle své práce. 

V Závěru tvrdí, že chtěla „odhalit přítomnost fenoménu propagandy na akademické půdě 

Výmarské republiky“ (s. 60).  V Úvodu naopak oznamuje, že chce „zmapovat působení 

studentů z Československa, kteří se hlásili ke svému němectví.“ Snad nejlépe ale cíl své práce 

formuluje v Abstraktu. Chtěla se tedy zabývat vztahem školství a diplomacie, resp. 

vytvářením pozitivního obrazu Německa skrze působení na zahraniční studenty. Stuláková 

prokázala, že českoslovenští studenti německé národnosti byli opravdu objektem působení 

této propagandy. Konstatuje přitom, že nešlo o činnost řízenou z jednoho místa, byť určitou 

koordinační roli sehrávalo říšské ministerstvo zahraničních věcí. Autorka přinesla řadu 

zajímavých poznatků, například o podvratné činnosti, zejména o snahách sabotovat vojenské 

odvody na čs. zastupitelských úřadech. Zároveň je ovšem třeba konstatovat, že by k dosažení 

jejích cílů bylo třeba se problematice věnovat déle. Spíše než o československé propagandě 

lze v jí uváděných příkladech mluvit o protičeskoslovenských náladách v Německu, které 

měly své dopady i na studující s československým pasem. Cílené vytváření pozitivního 

obrazu Německa podle mého názoru neprokázala vůbec. To by jistě nebylo na škodu kvality 

práce. Předpokladem by však byla kompetentnější formulace výzkumné otázky. Přesto dílo 

považuji za poměrně kvalitní příspěvek k dějinám česko—německých vztahů.    

 __________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě:  

Existovala státem či vedením univerzit provozovaná protičeskoslovenská propaganda? 

_________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: Velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 6. 9. 2016      Podpis: 


