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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)
Ve srovnání s tezemi autorka upustila od analýzy Masarykových komentářů jako řečových aktů. Vynechání této 
analýzy z oblasti lingvistické pragmatiky je v textu odůvodněno. Vzhledem k rozsahu práce je určitě tato změna 
vhodná. Došlo také k úpravě struktury práce.   

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) 
Autorka pracovala s velkým počtem odborných publikací, které se týkají Jana Masaryka, válečného 
rozhlasového vysílání z Londýna, situace v protektorátu. Oceňuji, že si vzhledem k tématu vyhledala i knihy 
aktivistických novinářů Lažnovského, Vajtauera, Moravce, které prostudovala a využila pro svoji diplomovou 
práci. Velmi přehledně popsala osobnost Jana Masaryka a jeho působení v době 2. světové války. Dobře také 
ukázala vývoj podoby československého rozhlasového vysílání z Londýna. Autorka pracovala s dokumenty 
v Archivu Českého rozhlasu, které se týkají Masarykových projevů. Je jistě důležité, že tyto prameny 
maximálně využila, protože v poválečném období byla publikována jen část Masarykových komentářů. Z práce 
je vidět, že autorka si dostatečně promyslela koncepci celé práce. Dobře analyzuje tematicky i jazykově 
Masarykovy komentáře. Ukazuje, jakým způsobem Masaryk oslovoval posluchače v protektorátu a působil na 
jejich vlastenecké cítění. Práce je skutečně velmi pečlivě připravena a jde jistě o text zcela původní, který jistě 
mohou využít všichni badatelé, kteří se budou zajímat o Masarykovu činnost v době 2. světové války. Byly by 
dobré, pokud by autorka výsledky své analýzy dále publikačně využila.     

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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je přehledná a vhodně zvolená. Závěry práce jsou jasně podložené studiem Masarykových 
komentářů. Autorka prokazuje znalost terminologie oboru. Poznámkový aparát je proveden pečlivě a v souladu 
s citační normou. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi solidní. Pouze není úplně ideální začínat věty 
číslovkami. Velmi přínosnou přílohou je seznam dokumentů k tématu, které se nacházejí v Archivu Českého 
rozhlasu. Autorka udělala přehled, co se přesně nachází v kterém kartonu, což jistě usnadní práci každému 
dalšímu příštímu badateli v Archivu ČRo. Pečlivost autorky dokládá i tabulka, kde ukazuje, jaký byl rozdíl mezi
časem v Londýně a v protektorátu. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Domnívám se, že Anna Dvořáková napsala skutečně velmi kvalitní diplomovou práci, která není nadstandardní 
pouze počtem stran, ale i z hlediska práce s literaturou a využitím archivních pramenů. Již z úvodních stran 
práce je zřejmá pečlivá příprava práce. V úvodní části autorka přesně hodnotí, jaké publikace a prameny 
existují k Masarykovu rozhlasovému působení. Je také zřejmé, jak si vhodně vymezila, čemu všemu se chce ve 
své práci věnovat. Z mého názoru splnila cíl, který si stanovila v tezích. Její práce dobře ukazuje význam 
Masarykových rozhlasových komentářů. Práce přehledně prezentuje, jak Masarykovy projevy vypadaly, jakou 
měly strukturu, jaké používaly jazykové prostředky, jaké bylo tematické zaměření. Autorka také přehledně 
popisuje situaci v protektorátu a dobře tak dokládá, proč se Masaryk věnoval ve svých komentářích konkrétním 
tématům a osobám. Celkově jsem jako konzultant byl velmi spokojený, jakým způsobem práce vznikala. 
Autorka text průběžně konzultovala. Jako jedna z mála splnila, že text měla hotový do konce dubna, takže 
nebyl doděláván v posledních dnech před termínem odevzdání, jak se stává u řady diplomek.    

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!


