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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Srbecká, Tereza  
Název práce: Román na pokračování ve vybraných ročnících dvou prvorepublikových časopisů pro ženy - List 
paní a dívek a Hvězda československých paní a dívek 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Autorka práce přistoupila k zpracování velmi pečlivě a cíl, který si předsevzala, skutečně naplnila.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Posoudit úplnost zpracované literatury je vždy složité. Rozhodně lze konstatovat, že Tereza Srbecká podstatné 
tituly sekundární literatury k tématu nastuovala, vhodně s ní pracovala a vhodně využila. Do literatury je třeba 
připočítat oba časopisy, které analyzovala a především 38 románů, které autorka analyzovala (předpokládám, že 
devět románů, které nezařadila do rozboru nečetla). Domnívám se, že téma, které diplomantka zpracovala je 
zcela původní a velmi důležité pro poznání obsahového zaměření časopisů pro ženy, ale i pro uvědomění si 
zájmu čtenářek těchto časopisů.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
A 



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.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Tereza Srbecká velmi dobře pracovala s odkazy a poznámkovým aparátem. Poznámkový aparát není 
samočúčelný, vhodně doplně hlavní výklad a nepochybně byl velmi pracný. Oceňuji, že autorka vhodně 
pracovala s mediální i literárně-vědnou terminologií. Grafická úprava práce je velmi přehledná, tabulky, které 
doplňují výklad jsou věcně i formálně dobře zpracované a napomáhají čtenáři v orientaci v textu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomová práce je zajímavým přínosem ke studiu populární literatury - románů pro ženy 
v časopisech pro ženy z doby druhé poloviny 20. let a počátků 30. let, období, kdy se u nás tento druh literatury 
silněji rozšířil a sehrál významnou roli při působení na ženské čtenářky. Výběr sledovaných let (1925, 1929, 
1934) je ovlivněný dostupností časopisů v knihovnách (jednou není dodržen pětiletý odstup). Oceňuji pracnost 
metody analýzy kterou si diplomantka zvolila. Pochvalu si práce zasluhuje jako přínos je studiu prvorepublikové 
časopisecké produkce. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Domníváte se, že to, že v roce 1934 na rozdíl od předchozích sledovaných ročníků,  nejsou zařazené mezi 

autory románů němečtí autoři, je dané politickou situací?  
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum:                                                                      Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


