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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
  x  

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

  X  

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  x   

Struktura práce je vyvážená a logická.   X  

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. X    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
 x   

Autor správně cituje. X    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

X    
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Celkové hodnocení (slovně) 

Diplomová práce E. Rajzlové se soustředí na meziválečné Československo a kulturní dimenzi 

mezinárodních vztahů s důrazem na vazby anglofonního (především amerického) světa v tomto 

prostředí. Je to do jisté míry překvapivé, ale právě tato témata nejsou do dnešní doby uspokojivě 

zpracována, autorka se proto obrátila (zcela opodstatněně) ke studiu archivních pramenů. Na prvním 

místě pak vybrala fond Amerického ústavu, obsahující rozsáhlý, do značné míry nevyužitý materiál. 

V tomto přístupu spočívá bezpochyby pozitivní vklad předkládané práce. Na druhou stranu z něj 

plyne i její zásadní problém. Původní téma vyzývající ke komparaci amerického a anglického 

přístupu, k větší pozornosti na přítomnost jazyka, knižní produkci, literaturu, film, čtenář nenalezne. 

E. Rajzlová vytvořila práci, kterou lze s některými přesahy charakterizovat, jako příspěvek k dějinám 

instituce, se všemi omezeními, které z toho plynou (tematické opakování, problém struktury a 

přesahů). Je to škoda, neboť autorka má jistě shromážděnou celou škálu zajímavých pramenů (např. 

zprávy ze studijních pobytů), na nichž by se dala otázka americko-českých vazeb analyzovat.  

Práce je téměř prosta gramatických chyb a překlepů, v některých aspektech přináší nová zjištění, což 

snad umožňuje autorku vybídnout, aby se pokusila ve velmi syntetizované podobě ze své příliš 

narychlo psané diplomové práce vypracovat odbornou studii, koncipovanou jako příspěvek ke 

zmiňovanému americkému ústavu. 

 

Datum  31. 8. 2015                           Podpis vedoucího práce PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 

 


