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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 
1. Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 

a názvu práce. 
x   

2. Autor využívá relevantní prameny a literaturu   x 

3. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

4. Struktura práce je vyvážená a logická. Autor nic podstatného neopomenul 
(zadání, obsah, úvod,  rozbor pramenů, pojednání, závěr, resumé v 
češtině a cizím jazyce, rozsah) 

 x  

5. Závěr shrnuje dosažené poznatky.  
 

x   

 
Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: 
  
 
II. Obsahová kritéria 
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.  x  

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x   
 
Slovní ohodnocení  
 
III. Jazyková kritéria 
1. Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie. 

x   

3. Student správně cituje. x   

5. Práci doplňují vhodné přílohy. x   
 
Slovní ohodnocení 
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. Jakub Bronec nevzal v úvahu, že ke sledovanému tématu vyšly závažné tituly (slovník 
vědecké  emigrace, rozhovory s exulanty, anylýza exilu –  něpř. Kostlán, Štrbáňová, Raška). 
Chybí prameny ABS MV ČR, které k osobnosti Iva Moravčíka mohou být zcela zásadní!!!  
 
 
IV. Celkové hodnocení (slovně) Autor si velmi dobře zvolil téma zmapoval osudy dvou 
rodin, které se propojily v druhém manželství Ivo Moravčíka s Milicou Hasalovou ve 
Společnosti pro umění a vědu (SVU). 
Práce je čeleněna tématicky: nejprvě je popsána SVU, v další kapitole biografie Iva 
Moravčíka, posléze biografie rodiny genarála Hasala a konečně opět aktivity SVU na 
kulturním poli (opery), kde paní Milica  zajišťovala  choreografii. 
Zbytečná pozornost je věnována již zpracované biografii generála Hasala, z čehož pak 
vyplývá nevyváženost práce.  
Nedostatky v literatuře a pramenné základně  výrazně snižují  význam studie. 
 
 
V. Otázky k obhajobě. Vyrovnání se Iva Moravčíka se státem, aby mohl navštevovat 
republiku 
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