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Typ posudku (,,kliknutím" zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce ! Posudek oponenta x

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Vališová Alžběta

Název práce: Časopis The New Yorker
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: JUDI. PhDr. Benda Josef, Ph.D,
pracoviště: Fsv uk lksž, katedra mediálních studií

1. VZTAH SCHvÁLENÝalrBziA VÝSLEDNÉ pnÁcB .,kliknutím" zakřížkui brané hodnocen0

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí apráce, případně konkrótní popis hlavních výtek)
Cil práce a technika práce odpovídají schválenýmtezím.
Odchýlení odtezí ve struktuře práceje vhodné a zdůvodněné

2. HoDNOCENÍ oBsAHU VÝSLEDNÉ pnÁcB
Vyplňujtečíslicínaškále l -2-3-4-5-6-7 (edinečnéavynikající-výborné-velmidobré-dobré-

tatečné

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

Autorka se ve své práci zaměřuje na humoristický magazín The New Yorker, a to od jeho založení do

současnosti. včetně shnujících medailonů nejvýznamnějších autorů.
Práce splňuje formální a obsahové nároky kladené na práce tohoto druhu; svým rozsahem vysoce překračuje
standardní rozsah bakalářské práce.
Po stránce faktografické správnosti neobsahuje zásadnější chyby. Struktura práceje logická.
Velmi pozitivně lze hodnotit velké množství přfloh.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PnÁCB
Vyplňujtečíslicínašká|e1-2-3-4-5-6-7 Qedinečnéavynikající-výborné-velmidobré-dobré-

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Technika práce

struktura práce

telné - téměř ne ící - zcela nedos
Hodnocení známkou

2.1 Relativní úplnost zpracoyané literatury ke zvolenému tématu 2

2.2 Pochopení zlracované literatury a schopnost ji aplikovat 4

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpr acov ání materiálu 3

2.4 Losičnost výkladu, podloženost závěrů 2

telné - téměř vuiící - zcela nedostatečné
Hodnocení známkou

3.1 struktura práce 2

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3

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

bez udání zdroie, hodnoťte stupněm 7, pokud v textu ziistíte přeiaté pasáže
2



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby

s autorem bylo zaháieno disciplinární íízení.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná

kodifikace pravooisné normy, hodnoťte stupněm 7)

3

3.5 oprávněnost a vhodnost příloh, erafická úprava práce J

K9MENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkétní popis hlavních výtek)
práce je po stránce gramatické poměrně kvalitní. Někdy však v textu práce vypadla jednotlivá písmena (např na

str. 18 slovo "Unversity" místo správného "University"

Na některých stranách práce, či dokonce celých kapitolách,je citován pouzejediný titul literatury (např. str. 11-

17, str. 49-54), což mtňe vzbuzovat oprávněné obavy o přínosu autorky v těchto Částech práce.

Grafická úprava práce je relativně přehledná. Formálnímu vzhledu práce byla věnována dostatečná pozornost,

práce je vytištěna na velmi kvalitním papíře a obsahuje obsáhlé přílohy (přičemž lze hodnotit skuteČnost, Že

některé z nich jsou vytištěny barevně, což zvyšuje přehlednost práce) které ji vhodně doplňujÍ.

Jako určitý nedostatek lze spatřovat skutečnost, že grafická úprava práce není vždy zce|a dopracovaná (např, titul

druhé kapitoly na str. 11 by měl být uveden stejnou velikostí fontu, jako ostatní kapitoly, a nikoli menŠÍ velikostí
písma jako u podkapitol; některé názvy kapitol jsou uvedeny verzálkami (třetí kapitola), jiné minuskami (prvnÍ,

druhá, čtvrtá kapitola), cožby bylo vhodné sjednotit. By|o by taktéž vhodné, aby každá kapitola začínala vždy na

nové straně, cožpráce ne vždy respektuje (viz např. str.26,45, atd,),

stejně tak někdy je nevhodně vložena mezeía (např. na str. 15 dole v textu závorky "( New Deal") místo

správného "(New Deal)" a ve stejném duchu na na str. 18, pátý, šestý a sedmý řádek odspoda; str. 19, sedmý

řádek odspoda; str. 20, druhý řádek nahoře; str, 58 nahoře; str. 68, čtvrtý řádek shora). Některé poznámky pod

čarou nejsou zarovnány do bloku (např. na str. 14, 45,67,68, atd.). Citaci na str. 34 by bylo vhodné zarovnat do

bloku. Někdy není konec věty označen tečkou (str. 18, třetí řádek nahoře). Na str. 73, sedmý řádek shora,je

nesprávně vložena mezeta za uvozovky " The Making (...) místo správného "The Making (...)" a identickY též

na str. 78, třetí odstavec, " Little Lit" místo správného "Litte Lit"
Poznámka k hodnocení 3.5 výše: oprávněnost a vhodnost příloh hodnotím stupněm 1, grafickou Úpravu práce

stupněm 5.

4. SHRNUJÍCÍ KoMENrÁŘ rrooxoTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,

původnost zpracování tématu apod.)
Práci nelze vytknout závažnější obsahové nedostatky, pokud se zpracování tématu týče, pakjako problematickou

lze hodnotit úroveň některých kapitol, které jsou složeny z citací z jediného zdroje (viŽ výŠe).

Jako nejkvalitnější část práce hodnotím kapitoly 3 - 5, věnované historii časopisu The New Yorker.

úroveň této práce však do jisté míry snižují určité formální a grafické nedostatky, jejichž přehled je uveden výše.

S ohledem na výše uvedené rád doporučuji předloženou práci k obhajobě a po zodpovězeníníŽe uvedených

otázekji navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře.

5. oTÁzKy NEBo NÁuĚry, K NIMž SE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT MUsÍ vyJÁoŘlt:
5.1 Chu.akte.iruite současnou pozici časopisu The New Yorker v rámci amerických časopiseck

5.2 Zamvslete se nad možnÝm budoucím vývoiem časopisu The New Yorker.

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně ! - velmi dobře X - aoUre n - nedoporučuji k obhajobě E
ZDŮVODNĚXÍ V PŘÍPaOĚ NBIOPORUČBNÍ
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