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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) 

Adam Doksanský na rozdíl od tezí, ve kterých se měl soustředit na produkci nakladatelství Baobab a mediální 

ohlas jeho edice, podal hlavně  přehled vývoje literatury pro děti a mládež (viz dále).  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Rozsáhlá část práce je věnována vývoji české literatury a ilustrace.Tyto kapitoly vycházejí z odborné literatury, 

jsou psány přehledně, i když určité významné žánry  písemnictví jsou opomenuty (autorská pohádka v 60. letech, 

kdy vycházela třeba průlomová tvorba Daisy Mrázkové, kterou Baobab vydává atd). Krátce se autor věnuje 

nakladatelství Baobab a jeho aktérům. V rozporu s předchozími kapitolami si nakonec pro stěžejní část vybírá  

překlady pro starší čtenáře z edice Big Bao, kde rovněž představuje přehledně obsahy knih, jejich autory a 

ilustrátory (těží zejména ze stránek Baobabu). Stěžejní kapitola mediálního ohlasu je pak výčtem na dvou 

stranách. Chybí zde hlavně podstatné recenzní ohlasy a jejich analýza (iliteratura, studie a recence frankofonní 

literatury Mileny Šubrtové atd.)   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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

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

B 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Opět navazuji na předchozí hodnocení,  bakalářská práce je v podstatě slepená z různě zaměřených kapitol, které 

spolu téměř nesouvisejí.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Celek bakalářské práce je nevyvážený, Adam Doksanský se nadchl pro vývoj o české literatuře a ilustraci pro 

děti a mládež, ale přitom podal, co se týče mediálního ohlasu edice, jen souhrn bez hodnotícího aspektu. Navíc v 

těchto částech nastává rozpor- bylo by lepší se věnovat české produkci nakladatelství, v níž by se dalo navazovat  

na předchozí kapitoly, které  jsou zbytečně zahleděny do počátků písemnictví proděti.  

Práce by mohla zahrnovat  kapitolu s otázkou Co je dětská literatura?, vývoj od devadesátých  let do současnosti 

a v případě edice Big Bao zahrnout kapitolu o frankonních překladech do češtiny s mediálním ohlasem.  

Diplomant provedl  kvalitní výběr  titulů, které oslovují všechny čtenáře a bylo by zajímavé sledovat jejich 

kritický ohlas v českém prostředí.  

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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:                                                                                                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! 

 


