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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce odpovídá tezím, Jan Kubelka vhodně rozšířil teoretickou část k fikční teorii.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Teoretická část přesahuje svým uchopením i šíří rozhledu vymezení žánru reportáže a literární reportáže úroveň
bakalářské práce. Představuje nejen vývoj a specifičnost polské reportáže, ale diplomant dokázal do této
pregnantně vystavěné části vpojit i českou reportáž a její představitele.
Praktická část využívá nabytých poznatků a Jan Kubelka si vybral pro svůj vlastní text téma návratu vlků do jeho
rodného kraje.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci k obhajobě
a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby s autorem bylo
zahájeno disciplinární řízení.)

Hodnocení písmenem
A
A
B

3.4
3.5

Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V kapitole o vývoji reportáže dodržuje diplomant citační normu a je jazykově vytříbený, prozrazující bohatý
potenciál budoucího žurnalisty a literáta.
V praktické části, tj. vlastní reportáže, jejíž název zní Nejistá pouť s vlky, prokázal, že je schopen napsat vlastní
text na nosné a přitažlivé aktuální téma. V některých částech by text zasloužil větší gradaci napětí.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Jan Kubelka ve své bakalářské práci výborně nastolil definici literární reportáže, zachytil specifický vývoj žánru
vedoucí až k ojedinělé polské reportážní škole a v českém kontextu vyzvedl v tomto duchu její reprezentanty
(Aškenazy, Topol aj.).
Ve vlastní reportáži dokázal gradovat pouť mladých ročků, kde je velmi zaujatým pozorovatelem, v hledání
různosti názorů na vlky v české krajině doporučuji omezit faktografickou rovinu hledání pravdy u jednotlivých
nadšenců a odpůrců vlčích smeček. Literární reportáž doporučuji k publikaci a po další úpravě autora tomu
nebude nic bránit, v Čechách je nyní zájem o nové literární reportáže.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ 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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

