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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) 

      

 

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 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

      

 

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.) 

1 

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)  

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomant zpracoval zajímavé téma odrazu napadení Sovětského svazu Německem v českém protektorátním 

tisku. Bohužel byly zvoleny deníky určené spíše vzdělanějšímu čtenářstvu, opominuty byly např. tituly bratrů 

Stříbrných, které aktivně podporovaly nacistický okupační režim. Oponent nesouhlasí s tím, že zvolené deníky, 

které byly podrobeny analýze, „byly nositeli různorodého obsahu či nahlížení na události“ (str. 17). Právě díky 

nacistické cenzuře původní prvorepubliková různorodost změnila na identickou linii, přičemž deníky se lišily jen 

svým zaměřením na určité sociální skupiny (např. u Národní práce se dalo očekávat zvýšené množství zpráv a 

článků z dělnického prostředí, jež se neobjevovaly např. u Národní politiky), protože politické zpravodajství bylo 

téměř identické, jak dokládají záznamy z tiskových porad, se kterými diplomant pracoval. 

Při přípravě práce byly opomenuty některé prameny ke skutečnostem, o nichž se diplomant v práci zmiňuje. 

Odmítnout je třeba tvrzení: „Jak je známo, ani Sovětský svaz se nepostavil za likvidované Československo, ať již 

po vnucené Mnichovské dohodě, či po okupaci zbytku státu.“ (str. 22) Zde doporučuje oponent, aby se diplomant 

seznámil s edicemi diplomatických a archivních dokumentů, které byly publikovány nejen v 70. letech (viz 

„Dokumenty k historii mnichovského diktátu“ (1979)), v 80. letech (nedokončená edice „Protifašistický a 

národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938-1945“) nebo v roce 2000 („Československá 

zahraniční politika v roce 1938“, díl I, II). Opominuty byly také některé dobové knihy, jako např. Moravcova 

úvaha „Děje a bludy“, kterou napsal v září a říjnu 1941 nebo „Úřední dokumenty o vzniku války proti SSSR“, 

které vydalo nakladatelství Orbis v roce 1941. Diplomant též neprovedl průzkum denních tiskových pokynů, 

které se zachovaly v některých archivních fondech. Ty jsou k cíli práce velmi závažné, protože reagují na 

aktuální denní situaci. 

Předložená práce bohužel obsahuje i faktické  chyby či nepřesnosti. V čele protektorátní vlády od 19. 1. 1942 

nestál Jiří Krejčí (str. 11), nýbrž JUDr. Jaroslav Krejčí. Tiskový odbor se oficiálně jmenoval Tiskový odbor 

Předsednictva ministerské rady, nikoliv prezídia ministerské rady (str. 13).  Částečně nepřesné je autorovo 

tvrzení na str. 18, že „České slovo jako deník se navzdory různým restrikcím udrželo až do roku 1944, kdy bylo 

nuceno přejít na týdenní periodicitu.“ Týkalo se to jen pražského vydání Českého slova, ostravské vydání 

vycházelo až do dubna 1945. Faktická chyba je též v případě sovětské policie GPU, kdy diplomant uvádí v 

odkazu 133, že „GPU byla tajná policie v Sovětském svazu, která zodpovídala za probíhající čistky. Vznikla 

vydělením ze složek NKVD, zabývající se zabývající se rozvědkou a kontrarozvědkou.“ Ve skutečnosti GPU 

existovala do roku 1922, kdy byla nahrazena OGPU, která existovala do roku 1934. Tehdy byla přeměněna na 

NKVD, která existovala do roku 1946. Byla to ve skutečnosti tajná politická policie.  Vyznamenání, které bylo 

nacisty vytvořeno v roce 1944 pro příslušníky protektorátu, se nejmenovalo „Svatováclavská orlice“ (odkaz 136), 

nýbrž „Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava/Ehrenschild des Protektorats Böhmen und 

Mähren mit dem Herzog-Wenzel-Adler“.  V případě výstavy „Sovětský ráj“ (odkaz 179) uvádí diplomant, že 

výstava byla v Německu otevřena 8. 5. 1941. Ve skutečnosti to bylo o rok později (nejdříve instalována ve Vídni, 

odtud na popud Reinharda Heydricha v Praze a následně v Berlíně).  

V případě situace v prosinci 1941 diplomant uvádí, že se v tisku „objevují se častěji i nové obsahy týkající se 

války, a to například agenda vztahující se k londýnské emigraci“. Zde se projevila absence znalosti dobové 

situace v protektorátu a též absence znalosti obsahu protektorátního tisku po nástupu Reinharda Heydricha do 

funkce zastupujícího říšského protektora. Zvýšený výskyt odsudků „londýnské emigrace“ souvisí s požadavkem 

nacistů odsuzovat londýnský odboj a přisuzovat mu vinu za Heydrichův teror v Praze. Nová témata v 

prosincovém tisku také souvisí s Heydrichovými represemi proti židovskému obyvatelstvu.  Mimochodem autor 

práce užívá dobové nacistické terminologie pro československý exil ve Velké Británii. Obdobně na str. 35 mluví 

o textu „Vůdcova“ poselství.  

Výjimečně se objevují gramatické chyby. Např. je můžeme najít v souvětí: „České slovo pokračovalo v tradici 

stranického listu, který podporoval s politikou prezidenta Masaryka“ (str. 17).  Diplomant též užívá v případě 

rumunského panovníka jméno Karel II. (str. 26), ale oficiální československá žurnalistika za I. republiky užívala 

jméno Carol II. 

Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnotit velmi dobře – dobře.     

 

 

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

5.1 Autor provedl podrobnou analýzu zvolených deníků ve vymezeném časovém období. Přestože již při 

prvním studiu muselo být jasné, že převažují převážně agenturní zprávy ČTK nebo i PZD, nepoložil si 

otázku, která se nabízí, a to, proč v denících absentují komentáře či úvodníky, které by psali redaktoři či 

šéfredaktoři příslušného listu.  



5.2 Proč nesrovnal, zda agenturní zprávy nebyly náhodou otiskovány identicky ve všech zkoumaných 

titulech, jen např. s jiným titulkem, což bylo, jak potvrzují archivní dokumenty, v některých případech 

přímo vyžadováno. 

 

 

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 na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


