
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta sociálních věd  

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Rybáčková Nikola   

Název práce: Příchod Heydricha do Protektorátu - Obraz v dobovém českém tisku od září do prosince 1941 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

Pracoviště: katedra mediálních studií IKSŽ 

 

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) 

Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.  

 

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 B 

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) 

Autorka pracovala skutečně se širokým spektrem literatury k tématu bakalářské práce. Vyhledala si i publikace 

staršího data vzniku (Dolejší, Beránková, Pasák). Literatura k době protektorátu je dnes opravdu velmi rozsáhlá. 

Pro účely bakalářské práce byl autorčin výběr určitě dostatečný. Možná jen mohla využít některé diplomové 

práce obhájené na FSV. Pracovala s diplomovými pracemi z jiných škol, ale i na naší fakultě vznikla již mnoho 

diplomových prací k období protektorátu. Některé se zaměřily na konkrétní novinářské osobnosti z řad 

kolaborantů i domácího odboje. Bylo by pak s jejich pomocí možné ještě doplnit informace o tehdejší 

žurnalistice a podmínkách působení novinářů v totalitním režimu. Celkově ale bakalářská práce jistě velmi dobře 

popisuje události podzimu roku 1941 a objasňuje, co příchod Heydricha do Prahy znamenal pro dění 

v protektorátu. 

Autorka si pro analýzu zvolila legální deníky a antisemitský Arijský boj. Naopak druhou stranu jí zastupovaly 

ilegální Rudé právo a exilový Čechoslovák. Z textu je zřejmé, že všechna periodika skutečně velmi podrobně 

prostudovala. Na základě analýzy dobře prezentovala, jakým způsobem periodika informovala své čtenáře. Díky 

porovnání s odbornou literaturou také mohla ukázat, co a jak dobový tisk naopak čtenářům zamlčoval, nebo jim 

prezentoval v propagandistickém duchu.  

 

 

  

 



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 B 

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 A 

 

 

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

Struktura práce je přehledná. Autorka dodržuje citační normu. Jen skutečně není nutné u publikací stále opakovat 

všechny bibliografické údaje. Stačí je uvést jen při prvním odkazování. To je ale dnes běžné u většiny studentů, 

že tyto údaje opakují, když kopírovat údaje v počítači je tak lehké. Pokud by jak za starých časů psali na psacím 

stroji, tak by ještě rádi využívali možnost zkráceného záznamu. V textu zůstalo pár překlepů. Text má pěknou 

grafickou úpravu.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená bakalářská práce prokazuje pečlivou přípravu textu. Je zřejmé, že autorka věnovala své práci dostatek 

času. Dobře si vyhledala odbornou literaturu. Podrobně prostudovala zvolená periodika a přehledně analyzovala, 

jakým způsobem informovala periodika své čtenáře o událostech podzimu 1941. Je jistě vhodné, že se autorka 

podívala i na Rudé právo a Čechoslováka, čímž získala i jinou perspektivu pohledu. U Čechoslováka je i patrné, 

jak právě Heydrichovo tvrdé potlačení domácího odboje vedlo k tomu, že londýnská emigrace měla problémy se 

získáváním informací z protektorátu.  

 

 

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: 14.6.2018                                                                                          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! 

 


