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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) 

Mírně bylo upraveno pořadí kapitol. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

 

Literatura:  

- co se týče správy Protektorátu (s. 5 ad.) se autorka mohla opírat např. o publikace Pavla Maršálka (Karolinum 

2002), nebo Jaromíra Tauchena 

- v rámci tématu není třeba opírat se o paměti Liny Heydrichové (např. s. 19 ad.) 

 

Obsah: 

- s. 8: nikoli 1941, ale 1939 

- s. 8: v případě ÚŘP by bylo užitečné upozornit, že okupační správa spravovala záležitosti Němců žijících 

v Protektorátu 

- s. 10: formulace, že do odbojového hnutí se zapojovali zejména ti, kteří okupací "kariérně utrpěli" staví do 

pozadí jiné motivace (občanské, národní) 

- s. 11: věta "Komunistická větev odboje zahrnovala také společenské organizace, kterými byly například 

tělovýchovná organizace Sokol či mládežnická organizace Junák." (??!) 

- s. 13: ÚVOD - správně: Ústřední vedení odboje domácího 

- s. 18 a 38: tzv. chlebíčková aféra je dnes celkem věrohodně spojována s gen. A. Eliášem a pracovníky 

bakteriologického ústavu v Praze (František Patočka, Ivan Málek ad.) a je chápána jako odbojový čin. Zde srv. - 

Lažnovský, "který měl být otráven" 



- s. 28: hovořit o "vinících" atentátu v této souvislosti hovořit nelze (!) 

- s. 67: zmínka o "rozkvetlých slunečnicích" v podobě Davidových hvězd v Arijském boji - nepochybně jde o 

narážku na aktuální hit "Slunečnice" I. Zemánkové, který měl premiéru ve filmu Hotel Modrá hvězda v létě 1941 

- s. 73: zde by bylo asi užitečné připomenout, že Rudolfinum bylo sídlo býv. Národního shromáždění 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

 

Poznámkový aparát: 

- autorka nepracuje s běžnými zkratkami pro pozn. aparát (c.d., tamtéž), proto rozsah textu v poznámkách 

neúměrně roste 

 

Jazyková úroveň, překlepy: 

- s. 21: Schleswih - správně: Schleswig 

- s. 25: Oberlandráty (malé "o") 

- s. 43, pozn. 234: Velkoněmcem; "jako o velmi špatnou" 

- s. 58: "Češi nezahynout"; radioaparáty (lépe přijímače?) 

- s. 62 ad.: asi by bylo vhodné uvádět "tzv. židovská otázka" 

- s. 64: Železný brod 

 

Přílohy: 

- s. 94: autorka reprodukuje Rudé právo z r. 1941, které má zjevně novodobý (tedy neautentický) text (!) 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Diplomantka předložila výstižnou charakteristiku hlavních témat českého legálního i odbojového tisku 

sledovaného období, která byla spjata s výměnou klíčové figury okupační moci na území Protektorátu Čechy a 

Morava. Téma zasadila do potřebného kontextu z hlediska okupační politiky i aktivit odboje. Podrobně vyložila 

způsob podávání a načasování zpráv z hlediska potřeb okupační moci na straně jedné a na straně druhé alespoň 

částečně přiblížila reakce a stanoviska odbojového tisku podle stanoveného výběru (Rudé právo, Čechoslovák). 

 

 

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

5.1       

5.2   

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (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 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! 

 


