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l. VZTAH SCHVÁLENÝcnrrczÍA VÝSLEDNE
Odpovídá
schváleným

tezím

pnÁct

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné,ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vžahu tezí apráce,případně konklétní popis hlavních výtek)

Práce v zásadě odpovídá schváleným tezím. Oproti těmto tezím došlo k někerých posunlům ve struktuře výsledné
práce: text neobsahuje původně pláLnované roáovory s pamětníky (byť s nimi autorka pracuje) a naopak se
podrobněji věnuje obahovému (a dokoncejayzykovému) rozboru samotného časopisu. Tyto zrrěny posílily
vnitřní provázanost struktruy textu a ďetelně přispěly k naplnění cíle diplomové práce. Technika qracovánl i

cíle zůstaly zachovány.
2.

HoDNocENÍ oBsAHU VÝSLEDNB pnÁcn

Vyplňujtečíslicínaškálel

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

-2-3-4-5-6-7

téměř ne

i-

fiedinečnéavynikající*v}borné-velmidobré-dobré-

zcela nedostatečné

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ii
uroveň zpracováni materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického rnýzkumu

Hodnocení známkou
2
2

Schopnost sestavit a použit soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoii oboru

2
I

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

Literatura byla zpracována vyčerpávajícímzpůsobem, což se v práci projevilo velmi slušnou urovní zvládnutí
materiálu, Práce je původnía roáodně mamená přínos k rozvoj i oboru.

HODNOCENÍ KONEČNE PoDoBY výsLEDNÉ pnÁcn
-2-3 -4 -5 -6-7 (jedinečné a vynikající-qýborné-velmidobré_dobré _ téměř
eště
íci - zcela nedostatečné

3.

Vyplňujte číslicínaškále 1

3.1

Logičnost struktury práce, podloženost ávěrů

3,2

Zv ládnuti term ino l ogie oboru

3.3

!q4!!4ost, úroveň, přiměřenost pomáLrnkového aparátu

Hodnocení známkou
2
2

2

/

3.4

3.5

3.6

Dodržení citačnínoíTny (pokud se v textu opakovaně objewjí paséůepřejaté
bez udání zdroje, hodnoťte sfupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění,nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení"nawhněte, aby
s autorem bylo zaháieno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné noíTnv" hodnoťte stuoněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh. srafická úprava

2

J
2

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

Jazyková a sty|istická úroveň práceje na slušnéurovni,jen v některých případech se autorka dopouštístylisticky
nekonzistentních vyjádření a na několika místech porušuje pravidla pro používáníinterpunkce v českévětě. Za
všechny alespoň dva příklady:
l) Ve výrazu "po panamerické konferenci v kubánské La Havaně" by bylo vhodné použítbuď originál ''La
Habana", nebo (a to by bylo lepší)česk} ekvivalent "Havana".
2) Ve větě "O tom, jak vysokou daň bude nový člen platit roáodovaly jeho majetkové poměry" není vložená
věta vedlejší oddělena čárkami, jak náležL.
4. SHRNUJÍCÍKOMENTÁŘ HOONOTITELE (celkové hodnocení qýsledné práce, její silné a slabé stráLnky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Výsledná práce má logickou strukturu a dodržuje základniprincipy pro zpracování mediálně historického tématu,
kteeré až doposud čekalo na soustavnější poznání. Je velmi dobným příspěvkem k pomání názorouýchproudů,
které by|o možnénajít mezi našimi krajany v největšímstátě Sřední Ameriky Mexiku za druhé světové války, a
Přesvědčivě a pečlivě mapuje snahy o šířenípozitivního obrazu Československa v mexiclcých i zahraničních
médiích.Upozorňuje také na zajímavy impuls, ktený představovali v časopise "El Checoslovaco en México'' po
své emigraci němečtí antifašisté. Dokázali probudit k aktivitě i Českolosvensko-mexickou asociaci, jejížčinnost
byla praktickyjen formáIní. Práce se nazákladě analýzyjednotlivých článkůsnažívyčerpávajícímzpůsobem
charakterizovatjak obsah časopisu, tak i motivy, které vedly autory kjejich napsání. ocenitje treba i vyuzitt
PomatkŮ z roáovoru s pamětnílcy. na práci zvláště oceňuji původnost, metodologickou kázeň a autorčinu

pečlivost.

V PříPadě opravdu vynikající obhajoby bych byl považoval za oprávněné nawhnout pochvalu za vynikající
diplomovou práci. Pokud takový návrh padne, má mou podporu.
5.

oTÁzKy NEBo NÁruĚrv, K NIMž sE

pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT

Musí w"lÁoŘrr:

Námět k obhajobě (by't překračujícírámec práce): Jaký byl vztah redaktorů časopisu k levicově
orientovaným mexickým umělcům - muralistům (např. Diegovi Riverovi) a názorům Lva Trockého?

5.1

5.2
5.3
5.4

6.

NAVRHOVA NÁ ZNÁ

výborně

fi -

M

KA

velmi dobře

(,,kliknutím.. zakřízkujte vybrané hodnocení)

! -

aonre

ZDŮVODNĚNÍ V PfuPeDĚ NEDOPORUČENÍ

Datum:

§.,,\,$B,t§...

D-

nedoporučuji kobhajobě
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