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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Pauzarová Kateřina  
Název práce: Oraz světa v časopisech pro děti 7 - 10 let (na příkladu časopisu Mateřídouška) 
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 zpracovala téma bakalářské práce v souladu s tezemi.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Sekundární literatura k tématu dětské literatury je opravdu velké množství, avšak konkrétně k časopisu 
Mateřídouška minimálně. Je třeba ocenit, že Kateřina Pauzarová využila pro svou práci také archivní prameny. 
Členění tématu do kapitol pokládám víceméně za logické a přehledné.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce  

 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

3 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bakalářská práce Kateřiny Pauzarové zahrnuje vzorek vždy jednoho ročníku po dobu čtyř desetiletí, tedy 
poměrně rozsáhlé a z hlediska společenského a politického  období různorodé. Autorka se pokusila čtenáře 
nejprve seznámit s dějinami a postavením Mateřídoušky mezi časopisy určené dětskému čtenáři, následuje 
výklad, seznamující se specifikou dětského čtenáře a představení 70. a 80. let především s akcentem na 
vydavatele časopisu. Škoda, že podobná pasáž není věnovaná období po roce 1990 (nebo ji nahrazuje kapitola 
dvě, která představuje současného vydavatele?) Hlavní pátá kapitola představuje vlastní rozbor jednotlivých 
analyzovaných ročníků. Zajímavá a důelžitá je kapitola šestá, která porovnává výsledky kvantitativní analýzy a 
tematické zastoupení. V příloze oceňuji přehlednou tabulku, obsahující šéfredaktora, periodicitu a rozsah listu za 
období os roku 1945 do současnosti. U poznámkového aparátu by bylo zapotřebí uvádět i autory či redaktory, ke 
kterým se autorce nepodařilo najít žádné upřesnění, neboť takto to vypadá jako opomenutí. Pokud jde o citace a 
odkazy autorka vše dobře dokládá.  
    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Kateřina Pauzarová předložila zajímavou bakalářskou práci o časopise Mateřídouška. Je nepochybné, že by bylo 
možné na tématu ještě dále pracovat, zkoumat a vyhodnocovat. Avšak i v této podobě jde o přínos ke studiu 
jednoho významného časopiseckého titulu, který ovlivnil snad všechny příslušníky poválečné generace.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


