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POZOR: l' počítuči vyplňujte pottze do šeďivých políček! Po .ie jich vl,plnění hotový posudck vytiskněte,
,, otlevz,de.jte ve dvou kopiích u 1ašlete elektronicky nu utlresu sekrettriútu katedr.|:.

'I'_v''p p o s u d ku (,,kl i krutirn" zakřížku.1 te p latrro u variantu)
Posudek vedoucílro práce fi Posudek oponerrta !

Autor/ka práce
I)ří;lrrcrrí a.jttrclntl. Koctlirrktlr,á l-ucie

r-ázev prácc: 'l-anečrri listy
Autor/ka posutlku

I'říjrnení a jmérro: Kópplol,á Barbara
I'racor išté: lKSŽ

l. VZTAII SCIIVÁLENÝcgrrzÍ A VÝSLEDNp pn*icl: rkrrutírn'' zakrížku ,anó lrodnocení

KOMENl'ÁŘ (slovni lToclnoceni vztalru tezí a práce . případnč korrl<r,étrri popis hlarrrích výtck)
Autclrka se o zvolené ténla .již cllouhodobě z,alítná a tak také trrohla i.lpracovat teze. kleró se staly dobryrrl
l ýclrildiskcnl pro zpracovitní lrlaglstcrské práce.

2. HODNOCENÍ oBsAllU vÝSt,l]DNp pnÁcn
Vyplňu.ltečíslicínaškálcl 2 3 4 5 6 7(jedrnečnóar_vnikající r,ýborné vclmrdobró dobré

zcela nedostatcčné

KOMENTÁŘ (slovrrí hodnocení obsahu výsleclrré práce , případně konkrétní popis ltlavních l,ýtek)
I_ucie Kocourkor,á pracovala s přirněřenýnr souboretn sekundárrrí literatury. přecler,šíni čl/rnkor,é. alc i se
souborcn iriternetovýclr clatabázi. Autorka se zamčřila při výběru literatury úzce tra tanec a ténlěř lýhradně na

nejnclvě;ší literaturu. témčř ncvyužila literatrrru snrěrrrjící k rrykladu obecnýclr společcrrských a kultunríclr
souvislostí. V práci ale celkor,ě prokázala dobrou sclropnost vl,užití a utříděrrí sekulrcilrmí litcratur)l'(s tou. s níŽ

pracovala). při 1e.lírn vvlrodrrocování se snažila si udržet potřebrrý krrtrckÝ tldstrrp.

3. ttoDNoCr]NÍ KoNEČN-!. P()DOBY \,ÝSI-EDNÉ pn,,(cp
Vl,plňultečíslicí naškále l 2 3 1 5 6 7(1edinečnéal,_vnikalící v}bonré r,elrni clobré dobré

Ncoclpol,ídir
sch vále nýrll
tczín,t

Odchyluje se od
tczí, odchýlcní.;c
r" prlrc i

zclůvoclrrčné a je
l,hodné

OclchylLrjc sc od
tczi, oclchýlení jc
l,prirci
zdůvodnčnó, a]c
nerrí vlrodnó

Oclchylujc sc od
tczí, oclchýlcní rrení

v práci zclůr,oclnčné
a rrcní vhoclné

Struktura práce

telné ténrě c a ne
Flodnocení znár-t-tkou

2.I Relativní úplrrost zpracované literatury ke zvolenérriu tónratu 2

22 Schopnost kriticky l,ryhodrrotit prostudovanou 1iteraturu a aplikovat ji 1

2,3 Uroveri zpracor,ání materiálu, resp. zvládnutí tcchniky en-rpirickélro výzkunru 1

J+ Sclropnost sestavit a použít sor"tbor nretod přrrnčřený cíli 1

2.5 pťrl"odnost práce, přítros Dráce k rozvoii oboru 2

telr-ré térnčř ne zcela nedostatečné
iIodnocení známkott

3.1 Logičnost strukturv práce, podloženost závěrů 1

32 zvládnutí ternrirro1o gie oboru 2

),J Furrkčrrost. úror,,eri. pi,iměřeno st poznáInko vého aparálu 1



34 Doclržerri citační nonny (pokrrd se v textu opakor,,aně objevují pasáže přclató
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7, Pokud v textu zjistíte pře.laté pasážc
vydávané autorem neoprálrrěnč za vlastní z.jištění, nedoporučte práci
k obha.lobč a ve ,,zdůvodrrční r,případě nedoporučcní" navrl-rněte, aby
s autoren bylo zahájerro disciplinlrnií řízerrí.)

l

3.5 Jazyktrr,á a stylistickťr úror,eň prácc (pokud jc opakovarrč porušována platná
kodilikacc pravopisné nonllv. lrodrroťte stupněln 7)

l

36 Opráv,něnost a vhodtlost příloh. grafická úprava 1

KOMIlN'lÁŘ (slorrrí hodnoceni obsalru výsledrré práce, případně konkrétrrí popis lrlavních výtek)
Diplon-rantka přistoupila ke zpracor.,ání monografie o Tanečních listech chrorrologicky. l,,časovém sledrr čterráře
po Úl'odním seznát-trení s tcmatickou tance, provází jednotliv}-nri časorýnri úseky časopisu. ve sr.,étn l,ýkladu se
zanrěřu.le na cl-ryrakteristiku časopisu..1eho redakci a jeho obsah. Jako přílolru k magisteské práci zpracol,ala
l-ucie Kocourkol,á kompletni bibliograíii obsahu časopisu Taneční llsty. Jen ner.ínr. proč část (roky 1947 až
l950) Lrveclla v tištčné podobč. ciruhou rozsáhle.jší část (1963 až 1989) rrapřiložcrrénl CD, Přílohu \,šak !,tištčné
poclobč troří 1ak za.jírnar,é dobor,é dokunrer.tv. tak i názonrý přehled pronrěrr obálek. Lucie Kocourková
odevzdala magisterskou práci bezlaz_vkor.ých a stylistických poklesků. Ocerlit byclr clrtěla úrovcň zpracol,át.í
odkazů a poznátrrkového aparátu_

1, StlRNU.IÍCÍ KON{EN'rÁŘ rIOONOTITELE (celkové hodnocerri r.,ýsleclné práce. 1elí silrré a slabé strárrky.
pťrvodrrost tématu a závěrů aprld.)
lV{agisterská práce Lucie Kocourkové přeciložila dobře zpracovanclu historickou studii o 'I'anečnich listech. který
vykazuje všectrn1l atributy odbonré práce.

5. oTÁzKy NEBo NÁiraĚry, K NIMž sE pRI oBHAJoBĚ DIpLoMANT MUsí vylÁlŘrr:

6. N,,\\'RIIOV.\N,i ZN,(}IK;\ (..kliknutím" zakřížku.lte vybranó lroclnoccní)

výborně ! - velmidobře X - Oonre n- nedopořučuji k obhajobě E
ZDtjVODNĚ_NI V PtiÍPADĚ NED()PORIJČL-Ni

Datum: Podpis:
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Hotový odevule.ite ve tlvou kopiích u zušleíc elehtroniclit, na urlresu ltutelry!


