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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) 

 

Diplomantka zvýšila počet kapitol ve snaze lépe strukturovat výklad a metodologii. Dále změnila titul 

zkoumaného regionálního periodika (namísto Stráže na Severu zvolila Brüxer Zeitung). 

 

 

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 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

  

Literatura: 

- s. 13: k problematice vývoje odborů by autorka měla využívat současnou literaturu, např. práce Jiřího 

Pokorného 

- s. 14: k charakteristické tehdejší politiky KSČ mohla diplomantka využí také známou práci Jac. Rupnika (např. 

charakteristika "sociálfašismu") 

- s. 16: charakteristiku něm. politických stran dobře vystihují díla Václava Kurala 

- s. 25, zvl. 57: ohlas mostecké stávky v Národním shromáždění - autorka mohla vyhledat úplná znění jednání 

plén, která jsou dostupná na internetu (Elektronická knihovna PS PČR) 

 

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  1 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

 

Obsah: 

- s. 6: nikoli Čechy (!), ale české země 

- s. 11: tabulka č. 4 se v podstatě opakuje (srv. s. 10) 

- s. 12, vč. pozn. 25: celkem problematicky se diplomantka vyrovnává s tím, že SSSR "nepocítil důsledky krize". 

Sovětský režim měl sice plánovanou ekonomiku a jeho sepětí s mezinárodním trhem bylo omezeno (mj. západní 

státy odmítaly platbu zlatem), autorka však zcela pomíjí uměle vyvolaný hladomor na Ukrajině v l. 1932-33, 

který měl prosadit kolektivizaci a na jehož následky zemřelo odhadem 7 až 9 milionů lidí. Poč. 30. let zahájilo 

sovětské vedení také překotnou industrializaci. 

- s. 18: formulace o "fyzické likvidaci" v souvislosti se slabou mechanizací těžby je poměrně brutální; autorka se 

opírá o práci o hornictví z pol. 80. let… 

- s. 20: bylo by třeba upřesnit, že ČSR nezaručovala národnostním menšinám kolektivní práva, upřednostněna 

byla všeobecná občanská práva 

- s. 31, 68: skutečnost, že noviny Brüxer Zeitung byly tištěny (nikoli "psány"!) švabachem, není přece nijak 

zajímavá 

- s. 35: Falknovsko - jde o Sokolovsko! (Sokolov - Falknov - Falkenau an der Eger) 

- s. 43: "Weinmannové, Petschové, Preissové" - zaslouží si vysvětelní v pozn. aparátu 

- s. 53: žebračenky - zaslouží si vysvětelní v pozn. aparátu 

 

Poznámkový aparát: 

- autorka by měla více využívat citační zkratky (c.d.; tamtéž); v případě citované odborné literatury totiž často 

opakuje stejné tituly 

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

- nejednotné psaní "Koh-i-noor"; proč je upřednostněna forma "Kohinoor"? 

- s. 3: mediální 

- s. 44: Česká tisková kancelář 

- s. 44: "start stávky" (styl.) 

- s. 46: "stávkokazeč" - běžně se užívá termín stávkokaz 

- s. 48: "cos." - správně soc. 

- s. 49: "vychutnávána" ?? 

- s. 51: "dubnového týdně" 

- s. 54: "jídla byla" 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Předložená diplomová práce se zabývá ohlasem mostecké stávky z roku 1932 ve vybraném dobovém tisku. 

Autorka si pro výzkum vybrala Rudé právo, Lidové noviny a regionální Brüxer Zeitung. Zajímavé je využití 

vzpomínek Fr. Payera, přestože mohl spíše reprodukovat zkušenosti rodičů. Vlastnímu průzkumu dobového tisku 

předchází charakteristika dobových souvislostí. Podle mého názoru by však výklad společenského a 

hospodářského kontextu mohl být úspornější (je mu věnována zhruba polovině rozsahu DP) a do výzkumu mohlo 

být začleněno ještě alespoň na 1 dobové periodikum; nabízí především Právo lidu jako levicový, ale 

nekomunistický deník. Neúspornost výkladu se projevuje také tím, že některé skutečnosti autorka opakuje na 

více místech (zmíněná tabulka, Rudé právo jako tiskový orgán KSČ - s. 41 aj.), chrakteristiky Lidových novin a 

Rudého práva (s. 29-31) podle mne pouze opakují známé skutečnosti, naopak v případě Brüxer Zeitung se 



autorka vůbec nevyjadřuje k politickému profilu periodika, což v kontextu výzkumu považuji za chybu (srov. též 

závěr s. 67). Některé dobové pojmy či jména mohla autorka rozvést v poznámkovém aparátu, aby deklarovala, že 

je správně chápe. Bylo by to na místě i proto, že faktografii mostecké stávky opírala o publikaci Lubomíra Vebra 

(1955) i další práce komunistické historiografie; v úvodu DP by autorka měla deklarovat, že tyto práce použila 

s kritickým odstupem. K některým dotčeným problémům by bylo dobré citovat modení odbornou produkci. 

Hlavní cíle diplomové práce se ovšem podařilo naplnit. 

 

 

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

5.1 Jaký ohlas měla mostecká stávka mezi levicovou uměleckou inteligencí v tisku? 

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! 

 


