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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) 

Diplomová práce se zčásti a odůvodněně zčásti odchyluje od schválených tezí, neboť kdyby autorka se svým 

minuciózním přístupem své téma v prakticvké části neredukovala na hodnocení jedné konkrétní rubriky, nabyla 

by tato bezesporu parametrů až práce disertační.   

 

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)  

Barbora Kebzová ve spolupráci se svou vedoucí práce zvolila téma, které se může zdát jako ne příliš objevné 

s ohledem na množství diplomových prací, které ohledně časopisu Host, případně Host do domu vznikly. Avšak 

analýza již napsaných prací naopak ukazuje, že devadesátá léta v éře tohoto českého nejvýznamnějšího 

literárního časopisu dosud zpracována nebyla. Z mého hodnocení v této části posudku myslím jednoznačně 

vyplývá, že lepšího kandidáta  pro takový úkol než autorku prácesi časopis Host, respektive jeho redakce, snad 

ani nemohl přát. 

 

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 B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté A 



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

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)  

Práce je vystavěna logicky a přehledně. Zabývá se nejprve historií časopisu ve všech jeho fázích, avšak to jen 

proto, aby byl dúkladně představen Host v letech devadesátých. oceňuji rozvržení do kapitol věnovaných obsahu 

i grafické úpravě, která je výrazným znakem proměn tohoto časopisu do dnešních dní. Nejcenněnší, a zároveň na 

zpracování nejobtížnější část práce spatřuji v kapitole s názvem Kulturní a literární časopisecká tvorba 

devadesátých let, v níž se autorka musela vyrovnat s obdobím ekonomické transformace.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově hodnotím práci stupněm výborně, jelikož jen velmi obtížně hledám, co by se jí dalo vytknout. Jedná se o 

přínosnou práci nejen pro náš obor, ale také, a možná zejména, pro samotný časopis Host. Oceňuji i kvalitní 

přílohy, jak grafy a tabulky, tak fotografie, tak i vyvážený rozhovor s Miroslavem Balaštíkem svědčící o tom, že 

autorka práce není jen svědomitá badatelka, ale také talentovaná žurnalistka.   

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na straně 31 se v souvislosti s šéfredaktorem Miroslavem Balaštíkem píše, že "jeho hlavní náplní je však 

nadále literární činnost". Prosím o specifikaci toho, co diplomantka považuje za literární činnost a jestli je 

toto označení pro tvorbu Miroslava Balaštíka skutečně adekvátní. 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 16.1. 2020                                                                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.    

 


