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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Hlavním cílem předložené práce je identifikovat hlavní motivy a argumentační linie, kterými se snažili 

T.G. Masaryk, Edvard Beneš, M.R. Štefánik a jejich západoevropští příznivci přesvědčit frankofonní 

publikum v průběhu první světové války nejdříve o existenci českého (resp. československého) národa 

a následně i o důležitosti jeho podpory dohodovými mocnostmi. Jako terén pro zkoumání této 

problematiky si J. Krejčová zvolila hlavní časopisecký nástroj Masarykova kruhu vydávaný ve 

francouzštině – tedy revue La Nation tchèque. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

J. Krejčová v úvodních kapitolách své diplomové práce dokládá dobrou orientaci v relevantních 

souvisejících historiografických problematikách (bádání o národech a nacionalismech ve 

středoevropských souvislostech – zde ovšem s jednou bizarností, když na straně 3 označuje E. Gellnera 

za „francouzského filosofa“, o modernizaci v rámci Rakouska-Uherska, o základech československé 

První republiky).  

Metodologicky si pro svůj terén správně vybrala modifikovanou verzi diskurzivní analýzy à la 

Wodaková, chvályhodná je i snaha o alespoň základní kvantifikaci frekvence a rozsahu analyzovaných 

motivů v rámci jednotlivých ročníku revue. 

Zpracovaný korpus svým rozsahem nepochybně posouvá studii mezi nadprůměrné diplomové práce. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Předložená studie splňuje formální nároky kladené na diplomovou práci. Nerozumím pouze tomu, proč 

autorka nepoužívá opakovanou zkrácenou citaci v poznámkovém aparátu. 

Jazykově a stylisticky je práce taky celkově v pořádku až na několik výjimek: jde především o problémy 

s interpunkcí (např. str. 3, 7, 17, 18, 24, 27, 31, 53, 55, 59, 60) a občas i s psaním velkých písmen (např. 

43, 51). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Jde o zdařilou práci, u které by se (po úpravách) dalo uvažovat o publikaci alespoň ve formě článku. 

Velkým pozitivem je zdůraznění (empiricky podložené) ekonomického motivu v propagandistickém 

úsilí Masarykova kruhu. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 



1/ Autorka by u obhajoby mohla podrobněji představit svou představu o rozšíření výzkumného pole, 

které naznačuje v závěru. 

2/ Rýsovala si při zpracovávání materiálu z La Nation tchèque další možná „topoi“, která se autorka 

nakonec rozhodla výrazněji netematizovat?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako výbornou (A-B). 

 

Datum: 9.6. 2018        Podpis: Matějka 

 

 
 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 

 


