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POZOR: V počítači uyplňujte pouze do šediuých políček! Po jejich vyplnění hotouý posudek prosím uytiskněte,
ve dvou kopiích a zašlete elektronickv na udresu sekretariáíu I

Typ posudku (,,kliknutím" zaWižkujte platnou variantu)
Posudekvedoucího práce fi Posudekoponenta !

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Špfichal Marek

Název práce: Sonda do druhu tzv. závodruch časopisů v období 1945 - 1948 na příkladě časopisu Ventil
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Sekera Martin
Pracoviště: KMS - IKSŽ

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahutezi apráce,případně konkrétní popis hlavních výtek)
Odklon odtezi ve ýchozím zadánipráce je velké a je způsobeno naddimenzovanou ambicí vedoucího práce
přesahující reálné časové dispozice k napsaní práce i zkušenosúí a rozhledovou lybavenost autora práce.
Redukce na arnlýrujednoho časopisu, přestože v zadávacichtezíchbylaplánovaná "ústupová" redukční varianta
na komparaci dvou titulů, byla zvolena z nollze v okarnžiku, kdy autor provedl první orientační analytickou
sondu do titulu Jislaa (původně zamýšleného komparativrúho titulu k Ventilu) a po konzultaci s vedoucím práce
se ukázalo, že by nebylo vhodné omezovat analýan tématického pole zjednodušením a snížením počtu kategorií,
aby byl získán čas pro komparativní metodu dvou titulů. Neboť Jiskra byla již předmětem diplomového
zpracovžni (1988), doporučil vedoucí práce diplomantovi zaměření na odborně dosud neuchopený titul Ventil a
jeho podrobnou vnitřní tematizaci doplněnou formálním popisem časopisu. Reformulaci výzkumného cíle lze
tedy shrnout jako popis avýchozi analyan dosud badatelsky nezaměřeného titulu. Z hlediska této motivace
odklonu od tezi považuji tedy proměnu badatelského cíle za vhodnou a vedoucí k hodnotnějšímu výsledku než
dodržení komparativrú metody na úkor podrobnosti analýzy.

2. HoDNocENÍ oBsAHU \.ýSLEDNÉ pnÁcn
Vlplňujte číslicí na škale l -2-3 -4-5 -6-7 (jedinečné avynikající-ýborné-velmi dobré-dobré-

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkréftú popis hlavních výtek)
Obsah je naplněn srrmou formálních a tematiclcých ukazatelů, které odkrývají první - poválečnou - fázi rozvoje
časopisu Ventil. Zachycuje vhled do jeho §trukturoválí a proměny, podává orientační přehled tematizace obsahů
jeho sdělení. Stěžejní z6běr práce je věnován vnitřnímu světu časopisu, vnější prostředíje zobrazeno přehledem
druhového vIvoje kontextu závodnichčasopisů, Zjevně by bylo vhodné přidat archivní informace o organi7lgi
časopisu, nebyly však ani v plánovaném přehledu pramenů k práci plánovrány.

1. VZTAH scHvÁLENÝCHTEziA \.ÝSLEDNE pnÁcn
Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

- téměř ici - zcelanedostatečné
Hodnocení známkou

2.1 Relativní úplnost zuracované literatury ke zvolenému tématu 4
2.2 pochopení wracovarté literatury a schopnost ii aplikovat J
2,3 zvládnuti zll olené techniky zoracovéni materiálu _,

2,4 Loeičnost výkladu. oodloženost závěŇ 2



3. HoDNocENí KoNEčNÉ poDoBy výsLEDNÉ pnÁcn
Vyplňujte číslicína škale 1 -2-3 -4-5 -6-7 fiedinečné avynikající-výborné*velrni dobré-dobré_
eště - téměř íci - zcelanedostatečné

Hodnocení známkou
3.1 struktura práce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkaztt 2
3.3 Dodržení citační noímy (pokud se v textu opakovaně objevují pasiňe přejaté

bezudánizdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vyďávané neoprávněně autorem zavlastni zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" nawhněte, aby
s autorem bylo zaháieno disciplinární íizení.\

2

3,4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace oravooisné normv- hodnoťte stuoněm 7)

4

3.5 oorávrrěnost a vhodnost oříloh. sraťrcká úorava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Strukura práce odpovídá reformulovaným tezim.Y obsahu je zřetelná ner,yváženost mezi předpoklady
l|trypotézamtl - vlastní analýzou - interpretací analýzy, Jednoznačně převládá objem analýzy před jejím využitím
v podobě jejího zhodnocení.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENrÁŘ HOnNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost zpracováni tématu apod.)
Téma práce je aktuální, není dosud badatelsky odpovídajícím způsobem zaměřeno. Nejvýraznější užitek práce
pro další uchopení tématu jinými badateli spatřuji ve vytvoření tematického rejsříku obsahu časopisu - taklze
jinak shrnout původní badatelslcý autorský vklad do této oblasti.Bylo by žádoaci, aby v ní autor či jiný badatel
dále pokračoval a mohla tak vzniknout opravdu modelová studie pro toto qýzkumné pole. V předložené podobě
je práce polovinou optimálního výsledku. Ovšem z trlediska smyslu tvorby bakalařské práce, jímž je legitimizace
zralosti studenta samostatně vyrvořit odbornou reflexi tematizovaného předmětu, je tato intence naplněna.
Otá,u'lq pro autora práce přenechávám oponentovi. Podle jejich zodpovězerlt budu r§whovat výslednou zrrámku,
kterou zatím nažnjimezi2 a3,

5. oTÁzKy NEBo nÁuĚty, K NIMž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT Musí w"rÁoŘrr:
5.1

5.2

ó. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zaKížkujte r,ybrané hodnocení)

výborně ! - velmi dobře fi - aoUre X - nedoporučuji k obhajobě !
zDůvoDNĚNí v pŘípenĚ NEDopoRučENi

. ."],, : : ,..'"- l
Podpis : ..'.!':,', .'.' .',.". },. ..,. ., . . . .: . . . . :].Ť-:':,:-

Hoíouý posudek vytisknáe, podepšte a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekreturidíu příslušné katedn !


