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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) 
The main research aim of the paper - the description of the development of Radio Free Europe/Radio Liberty 
from the end of the 1980s until the mid 1990s - and the used working methods correspond to the thesis, even 
though not all working methods the author mentioned in the thesis are visible in the final text. The paper´s 
structure was slightly changed in the sense that the author narrowed the focus on general issues and developments 
of RFE/RL. These changes are reasoned in the beginning of the paper and they surely benefit the whole text.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
The author gives a very detailed and informative description of the role and development of Radio Free 
Europe/Radio Liberty from the end of the 1980s until the mid-1990s in post-communist countries especially in 
Czechoslovakia/Czech Republic. The author analyzed an impressive amount of mainly primary but as well 
secondary text sources and applicated informations from them in a logical and convincing way into her text. She 
worked out not only the political and financial conditions and circumstances the radio stations had to face after 
the fall of the iron curtain but also informs in a very detailed way about changes within the services and about the 
necessity to adapt and develop the whole broadcasting concept in order to justify the further existence of 
RFE/RL. The author is so enthusiastic about the idea that RFE/RL helped in many aspects to implement 
democratic rights and values into post-communist societies and played an important role as an educator in the 
field of democracy in general that she is not able to take a critical view on the issue as a whole. One gets the 
impression that the author is of the opinion that everything coming from Western countries in those days was 
salutary for the suppressed people in the former communist countries. Thus she is not really able to establish a 



critical distance to her subject of interest which would enable her to see that help and informations coming from 
the Western countries especially from the United States of America had always as well an ideological impact.  
Concerning the methodological background is to be mentioned that there is no metodological part in the paper. 
On page 5 we find only a number of different methods the author claims she had used but in which way and to 
which extent and purpose she did not explain. Therefore it is not clear by the help of which methods the author 
came to her statements and conclusions and it occurs the impression that the whole text is based more or less on 
one method only and that is the historical text analysis.        
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
The author gives a very detailed and informative description of the role and development of Radio Free 
Europe/Radio Liberty from the end of the 1980s until the mid-1990s in post-communist countries especially in 
Czechoslovakia/Czech Republic. Even if there is a consiberable lack of critical scientific distance towards the 
subject of interest, is the paper itself very well-done. It brings a lot of new (insider-) informations and is of 
considerable scientific benefit.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Could you please tell in detail how you analyzed the text sources and how you came to the results of your 

study. 
5.2  To which extend should a radio station like for example RFE/RL stay neutral and objective in its 

broadcasting and to which extend should it fulfill an "educating mission" like you for example mentioned 
had the RFE/RL in the early 1990s?   

5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


