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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) 

Diplomantka upravila končený název práce, který po věcné stránce zužuje zaměření práce pouze na prostředí 

Československa; vzhledem k tomu, že toto zúžení odpovídá charakteristice tématu ve schválených tezích, je 

zmíněná úprava pouze formální a vhodná. 

 

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 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

 

Metodologie: 

- diplomantka deklaruje (s. 2), že přínos práce spatřuje v (historické) analýze pořadu "Rozhlas pro ženy"; 

bohužel tento cíl se jí nepodařilo příliš naplnit - namísto analytického zpracování pořadu se víceméně omezila na 

reprodukci jednotlivých pořadů 

- biografické medailony hlasatelek se v podstatě omezují na osobní složky z archivu ČRo, přičemž informace 

z nich jsou mechanicky reprodukovány. Jejich život je tak redukován na vzorec: vzdělání - platové a finanční 

poměry - prodělané choroby; nebylo možné získat další informace např. z fondu policejního ředitelství, Svazu 

protifašistických bojovníků apod.? 

- v práci by měl být naznačen širší historický kontext problémů, jež jsou rozebírány v relacích pro ženy. 

 

Dílčí nedostatky: 

- s. 6: "průzkum v ostravském kraji"; formulace je nevhodná, neboť krajské zřízení tehdy neexistovalo. Autorka 

mohla spíše užít termín "region" 

- s. 7: termín "Česko" je zde zcela nevhodný; na místě je spojení "české země" 



s. 8-9: citace z pořadů na sebe věcně nenavazují; odkazuje se na projev L. Barthoua, o němž se však před tím 

výklad nezmiňuje 

s. 13: "Cenzurní systém získal úplnou podobu ještě před podpisem Mnichovské dohody."; problém cenzury nelze 

takto formulovat, neboť cenzurní sytém se vyvíjel průběžně, cenzura existovala před i po září 1938. 

Doplomantka patrně chtěla upozornit na to, že některé znaky cenzury typické pro pomnichovskou republiku mají 

původ již v období zářijové mobilizace. 

s. 14: odstavce na sebe z věcného hlediska příliš nenavazují 

s. 15: čs. vláda nemohla zavést "norimberské zákony"; autorka má na mysli protižidovskou legislativu po vzoru 

norimberských zákonů 

s. 35: "Ve 30. letech 20. století nebylo jednoduché vycestovat…"; diplomantka má patrně na mysli, že cestování 

do zahraniční nepatřilo k tehdejšímu životnímu stylu širokých vrstev, nikoli, že by cestování do zahrničí bylo 

podrobeno  nějaké plošné restrikci. 

s. 83: zmínka o synu Mianovi - jedná se o prof. Milana Slavického (1947-2009), skladatele, hud. vědce a 

pedagoga, profesora HAMU a FF UK. 

 

 

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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

 

Přiměřenost a funkčnost poznámkového aparátu: 

- zejména první část diplomové práce využívá pouze jeden, nebo dva zdroje, což přispívá k jejímu 

kompilativnímu charakteru. Poznámkový aparát tak v podstatě pouze upřesňuje konkrétní stránky z čerpaných 

zdrojů. Doporučoval bych využívat odkazy formou „Tamtéž.“. 

- diplomantka bohužel velmi často do hlavního textu přebírá celé pasáže z odb. prací, které integrovala do 

vlastního výkladu; tyto pasáže sice řádně cituje, rezignuje tím však na vlastní interpretaci (srv. např. s. 11, 12, 13, 

14, 16). Touto formou přebírá také faktografické údaje. 

- pozn. 38: diplomantka využívá citaci z pamětí L. K. Feierabenda, měla tedy odkazovat přímo na tento zdroj; 

tato citace ovšem podle mého názoru není funkční - k dokumentaci úpravy zahraniční politiky ČSR by bylo 

vhodné použít běžnou odb. literaturu 

- s. 23: obdobně diplomantka cituje článek z "Přítomnosti", aniž by na něj konkrétně odkazovala (citaci přebírá 

z jiného zdroje) 

 

Jazyková a stylistická úroveň: 

- po stylistické stránce práce obsahuje řadu nevhodných výrazů či stylistických neobratností, autorka často střídá 

přítomný a minulý čas. Zaznamenal jsem také přebírání pravopisu 30. let, dále nemnohé překlepy či gram. chyby. 

Např.: 

- s. 2: "…popis pořadů, prvních hlasatelek…" 

- s. 3: "…reorganizaci Rozhlasu" 

- s. 10: "rozjezd rozhlasu pozastavil až rok 1938…" 

- s. 13: "záři 1938"; "dobový antisemitismus" 

- s. 14: "dopravní a železniční systémy"; "muselo/a souhlasit" 

- s. 17, pozn. 51: "falešně" - lépe "neprávem" 

s. 20: "po 20. hod."; řadová číslovka 

s. 25: "vedení rozhlasové společnost" 

s. 26, pozn. 88: "vystudovaný soudce" 



s. 29: "nedostatky lidské mluvy" 

s. 33: "přednášky… byly součástí přednáškového odboru" 

s. 39: "velkou součástí pořadu… byly cestopisy" 

s. 40: "v jiných zemí"; obrat "česká vlast" 

s. 43: autorčina formulace "představme si červen 1938, za pár chvil mají nastat prázdniny…" 

s. 57: "Bezdětné manželé" 

s. 60: "tížě"; nevhodná formulace - "autor přednášky se také rozpovídal…" 

s. 68: "konservatoř" 

s. 77: překlep - 1953 

s. 80: "Filosofická fakulta" 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Předložená diplomová práce se zabývá dosud málo reflektovaným tématem a přináší řadů nových informací či 

údajů. Diplomantce se ale bohužel nepodařilo téma pevněji ukotvit v historických souvislostech. Hlavní cíl práce 

- analýza relací pro ženy - je suplována jejich anotacemi; pokud je již nějaká vlastní reflexe konkrétních 

přednášek zastoupena, autorka jí věnuje jen několik řádků na konci příslušné podkapitoly. Témata rozebírána 

v relacích pro ženy nejsou příliš zasazena v dobovém kontextu (např. naznačení dobových názorů na výchovu 

dětí, představ o postavení žen v moderní společnosti apod.). 

 

Výklad o jednotlivých tématech pořadu je někdy disparátní; např. od receptu na bábovku autorka volně přechází 

k výkladu o bojových plynech a ochraně proti nim, aby pak navázala informací o přednášce o velikonočních 

receptech (s. 37-38) 

 

Diplomová práce se zabývá ženami-hlasatelkami, přesto o historicky první hlasatelce (E. Tučková) se dozvídáme 

v podstatě mimoděk, v poznámce pod čarou (na s. 69, pozn. 212).  

 

Závěrečný seznam literatury vůbec nerozlišuje odbornou literaturu a tištěné prameny (srv. oddíl Periodika). 

 

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

5.1 Prezentované přednášky o roli ženy ve společnosti, rodině apod. naznačují, že pořad "Rozhlas pro ženy" 

zastával spíše konzervativní pohled na tuto problematiku. V závěru diplomantka dospívá k poněkud 

nejednoznačnému hodnocení (s. 85).  

5.2 Biogramy hlasatelek jsou velmi kusé; bylo možné více zpracovat vzájemné interakce hlasatelek během 

jejich působení v rozhlase? 

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! 

 


