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Autor(ka) práce 
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Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Cebe, Jan 
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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) 

Oproti tezím se autorka rozhodla neprovádět lingvistickou analýzu Masarykových komentářů, jakožto řečových 

aktů. Toto rozhodnutí autorka logicky zdůvodnila. Přesto, vzhledem ke specifikům Masarykova rozhlasového 

projevu, by tato analýza mohla být velmi zajímavá a práci by jistě obohatila. Na druhou stranu lze konstatovat, že 

i v rámci stávajícího textu autorka tato specifika neopomíjí. 

 

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 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

      

 

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 1 

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 KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Anna Dvořáková si zvolila téma, které se sice částečně objevuje v již existující literatuře, zatím však nebylo 

zpracováno v takovém rozsahu a s takovou mírou pečlivosti, kterou mu autorka věnovala. Poctivý přístup se 

projevuje již v jasné  a promyšlené struktuře práce a dále také v kvalitním a rozsáhlém výběru použitých 

primárních i sekundárních zdrojů. K jejich zpravování autorka přistoupila velmi pečlivě, prokázala znalost 

odborné práce s literturou i archivními materiály a dokázala řadit takto získané informace do odpovídajícího 

historického kontextu. Práce tak nejen seznamuje čtenáře s osobou Masaryka, ale napomáhá i k lepšímu 

pochopení propagandy a kontrapropagandy provozované v médiích exilovou vládou na straně jedné a 

protektorátními aktivistickými skupinami na straně druhé. Pečlivost autorky se pak projevuje i ve zpracování 

příloh a drobných "pomůcek", které usnadňují čtenáři pochopení specifik fungování rozhlasového vysílání do 

protektorátu a jeho recepce posluchači. Po formální stránce lze práci hodnotit jako nadstandardní, a to jak 

v rovině práce se zdroji  a odkazování na zdroje, tak v rovine stylistické a pravopisné. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

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! 

 


