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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Klára Stuláková 

Název práce: Vysoké školství Výmarské republiky jako nástroj kulturní diplomacie a 

propagandy. Českoslovenští studenti německé národnosti a jejich studium v Německu, 1919–

1933 

Jméno vedoucího práce: PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

__________________________________________________________________________________ 

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: 

V práci byly použity německé i české primární prameny 

 

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 2 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 2 

 

Stručné hodnocení: 

 

Cíle práce zcela neodpovídají zadání. Autorka je mohla zvolit a formulovat lépe. Rovněž 

nejsou příliš rozpracované koncepty kulturní diplomacie a propagandy, s nimiž Stuláková 

pracovala. 
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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: 

V některých částech se Stuláková nedrží původního cíle zadání. 

   

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: 

Autorka prokázala schopnost analytického myšlení a interpretaci pramenů dostatečně. 

 

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 2 

 

Stručné hodnocení: 

Některé koncepty, s nimiž autorka pracovala, nebyly dostatečně definované a vysvětlené. 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Klára Stuláková si za téma své diplomové práce vybrala problematiku, jež v českém prostředí 

byla badateli přehlížena. Její snahou byl výzkum toho, do jaké míry českoslovenští studenti 

studující v Německu byli objektem působení německé propagandy. Přestože vycházela  

z velké škály českých i německých primárních a sekundárních zdrojů, nepovedlo se jí zcela 

pohodhalit, kým byla tato propaganda řízena (zda říšské ministerstvo zahraniční nebo 

školství) a zda lze tedy hovořit o systematickém působení v této oblasti.  K zodpovězení 
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těchto otázek by bylo potřeba výzkum ještě rozšířit. I přes některé nedostatky (zejména 

jasnější vymezení cílů práce a definování konceptů kulturní diplomacie a propagandy) se 

jedná o kvalitní diplomovou práci, jež je navíc stylisticky velmi zdařilá. Stuláková v ní 

prokázala schopnosti kriticky hodnotit a analyzovat české i zahraniční prameny. Přes výše 

zmíněné nedostatky práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, neboť splňuje všechny 

požadavky na tento typ závěrečné práce. 

 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Byla německá propaganda na vysokých školách cílena i na studenty jiných národností? 

 

Navržená známka: „velmi dobře“ 

 

 

 

Datum: 10. 9. 2016, New York    Podpis: PhDr. Jan Koura, Ph.D. 


