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V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, vyberte
navrhovanou známku, podepište a odevzdejte!

AUTOR/-KA PRÁCE:
Příjmení: Ďurková
NÁZEV PRÁCE: Izrael

Jméno: Michaela

a ČSSR: Pohľad RFE/RL na vzťah dvoch

štátov, 1967-1971
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Příjmení: Riegl
Pracoviště: KP IPS

Jméno: Martin

Posudek oponenta diplomové práce
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)
Odpovídá
schváleným
tezím

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
ale vhodné a
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a
odchýlení není vhodné
a v práci zdůvodněné

Neodpovídá
schváleným
tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*)

Označte vybrané hodnocení.

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

Autorka v úvodu své práce zdůvodňuje redukci zkoumaného období na léta 1967
- 1971 oproti původnímu rozsahu: "Táto zmena predstavuje jediný závažný odklon
od pôvodných téz, a nastala z praktických dôvodov rozsahu práce", což je zcela
pochopitelné a odůvodněné. Nicméně realitě neodpovídá, že se jedná o jedinou
významnou změnu oproti původnímu záměru. Kromě formálních změn je oproti
projektu významný prostor věnován situaci před rokem 1967, či chybí
konceptualizace pojmů avizovaná v projektu práce.

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
*)

Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu
Původnost práce a přínos oboru
Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů
vhodných pro analýzu zvoleného tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu
Úroveň zpracování použitých zdrojů
Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu
a sledované cíle

2
2
1
1-2
1
1

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků)

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Logičnost struktury práce
Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost
výkladu
Zvládnutí terminologie oboru
Dodržení citační normy
Úroveň poznámkového aparátu
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně

Hodnocení
známkou*)
2
2
2
1-2
1
N/A

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)

3.7
3.8
*)

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a
použitou argumentaci
Grafická úprava textu

1
1-2

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podbody; max. 2000 znaků)

Jak již bylo uvedeno, předložená práce se poměrně významně odchyluje od
schváleného projektu. Jiné formální aspekty práce nevykazují žádné nedostatky a
práce splňuje standardy FSV UK pro tento typ prací. Z hlediska struktury práce by
stálo za zvážení, zda rozebírat současný stav poznání (více než 10% textu) na
osmi stranách (přestože jistě fundovaně) není příliš a zvážit jakou to představuje
přidanou hodnotu samotné práce. Zejména v kontextu, kdy k samotnému jádru
práce se autorka dostává "až" na straně 46. Podstatě práce anoncované v názvu
tak je věnováno zhruba dvacet stran textu. Jak uvádí autorka: "V nasledujúcej
časti práce sa konečne dostávam k analýze situačných správ RFE, ktorá ukáže,
ako sa v nich popísaný vývoj v skúmanom období odrážal (s. 46)". Text je psán ve
slovenštině, stylistickou a gramatickou stránku nejsem schopen relevantně
zhodnotit.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek
apod.; max. 1500 znaků)

Autorka se rozhodla zkoumat narativ RFE v letech 1967-1971 o latentním
antisemitizmu v ČSSR té doby a reflexi politiky ČSSR vůči Státu Israel v RFE.
Jedná se o téma historické, které je bezpochyby zajímavé a originální. Práce je
celkově dobře a poctivě zpracována (s ohledem na výše uvedené výhrady) po
metodologické i empirické práce a představuje zajímavý příspěvek ke zkoumání
historie česko-izraelských vztahů.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji.
Navrhované hodnocení: velmi dobře
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 31.5.2017

Podpis:

