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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 
vhodné a zdůvodněné 

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

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce X       
1.2. Metoda práce X       
1.3. Struktura práce X       
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 

Práce v zásadě odpovídá tezím a dodržuje schválené tematické zaměření.  
 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 

pro analýzu zvoleného tématu 
1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3 



2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
2 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 1000 znaků). 
 

Práce je tematicky velmi aktuální, výběr tří teoretických konceptů umožňujících interpretaci „národního 
hnutí“ a aplikaci na případ Cornwallu jsou odpovídající. Poněkud problematičtější je skutečnost, že se 
autorka více zaměřila na deskriptivní část práce spojenou s historickým vývojem kornštiny (což je 
informativně nesporně kvalitní a ucelená část práce), avšak nevěnovala větší pozornost zvoleným 
teoretickým konceptům. Ty se v textu objevují spíše ve stručném nástinu, což je u diplomové práce poněkud 
na škodu. V tomto ohledu má text ještě rezervy. Lze proto sice přijmout stanovisko, že nejlépe odpovídá 
vývoj kornštiny a kornského národního vědomí konceptu formování národů, jak jej pojímá ve své práci M. 
Hroch, avšak v textu s příliš mnoho argumentů pro toto tvrzení neobjevuje. Podobně autorka používá 
jednoznačně terminologii Hechterovu (internal colonialism) i v souvislostech, v nichž to neodpovídá 
konceptu, na nějž odkazuje. Práce má na několika místech i výrazné logické zlomy, které však nejsou 
vyznačeny názvem podkapitoly, ale pouze výraznějším odsazením, což poněkud komplikuje strukturu a 
logické řazení textu uvnitř dané kapitoly.   

 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
 
  Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 2 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.4 Dodržení citační normy 3 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  3 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody) (max. 2000 znaků). 
 

Práce je standardním textem, na němž se však projevuje, že autorka neučinila závěrečnou revizi textu: 
v práci jsou překlepy (místo it se objevuje is  apod.), současně autorka – a to je pro diplomovou práci 
závažnější problém – nedělá v poznámkách tečky za větami (pokud se nejedná o souvětí), podobně 
nedodržuje citační normu (v bibliografii chybí tu místo vydání, to vydavatel, vždy však ISBN, u některých 
odkazů na časopisy chybí roční, číslo, stránky apod., stejně tak v odkazech na internetové zdroje chybí zcela 
datum stažení, což ej podle normy nepřípustné; podobně chybí přesné citace kapitol v souhrnných 
monografiích, na nějž autorka odkazuje – připomínám, že je obvyklé, resp. nutné odkazovat na kapitolu 
monografie). Z toho důvodu nelze závěrečnou verzi práce přijmout jako bezproblémovou a autorka si tak 
zbytečně zhoršila hodnocení.  

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 
1500 znaků). 
 

Celkově práce splňuje všechny požadavky na magisterský text, je rámcově logicky strukturována, výklad 
postupuje chronologicky, autorka se seznámila s rozsáhlou faktografickou literaturou a zahrnuje do svého 



textu dlouhý časový úsek vývoje kornštiny na pozadí vývoje regionu jako celku. Je nesporně chvályhodné, 
že se v textu objevuje snaha po srovnání se situací ve Skotsku a Walesu, resp. vztah Cornwallu k EU. 
V tomto ohledu je práce nesporně komplexním souhrnným textem, který má základní informativní hodnotu 
s náznaky teoretického zázemí pro interpretaci postavení kornštiny v současnosti. Proto práci hodnotím jako 
velmi dobrou.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
 
5.1 Proč autorka zvolila v textu uvedené tři metodologické přístupy vhodné pro analýzu? Jaké jiné možnosti 

současné studium jazykově podmíněné národní emancipace autorka zná a čím se od jí zvolených liší? 
5.2 Jaká je (byla) role předních aktérů bojujících za uznání kornské identity?  
5.3 Jaká je sociální struktura „národních buditelů“ v Cornwallu? Dá se srovnávat s velšským, případně 

skotským případem? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 

      
 
 
Datum: 12. 6. 2010                                                      Podpis: ……………………………….. 


