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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Alžběta Vališová  
Název práce: Časopis New Yorker 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplová Barbara 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
Alžběta Vališová zpracovala bakalářskou práci na základě dobře připravených tezí.  Autorka na straně 10 poctivě 
přiznává drobné odchylky diplomové práce od tezí, jedná se všakskutečně  o nepodstatnou úpravu, která 
v žádném smyslu nemění zásadní charakter práce.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená bakalářská práce je monografickou studií o vývoji časopisu New Yorker, od jeho počátků do téměř 
dnešní současnosti. Jedná se o práci vycházející převážně ze sekundární literatury, pochopitelně i studia 
samotného listu. Autorka nejprve představuje scénu americké žurnalistiky 20. let 20. století, aby bylo zřejmé, do 
jakého prostředí list přichází. Dále představuje samotná východiska a úvahy pro založení časopisu New Yorkeru 
a v další části pak zpracovává jednotlivé vydavatele, neboť právě ti, výraznou měrou se vždy zasloužili o 
zaměření listu.  Věnuje se ovšem nejen vydavatelům, ale také kolektivu spolupracovníků, ukazuje na proměny 
obsahu pod jejich vedením a také na situaci listu na časopiseckém trhu. Do své práce zahrnula také představení 
autorů a spoluracovníků časopisů a to jak z oblasti literární, tak i výtvarné, nebo´t obě složky jsou právě pro daný 
časopis typické.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 



3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jak již jsem konstatovala, struktura práce je logická a odpovídá rozmyšlenému pojetí tématu. Poznámkový aparát 
odkazuje na použitou literaturu tak, aby bylo zřejmé, odkud autorka čerpala jednotlivé poznatky. Jazyková 
úroveň práce odpovídá požadavkům na jazykovou a stylistickou úroveň bakalářské práce. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Alžběta Vališová zpracovala vývoj významného kulturně společenského časopisu, který od 20. let 20. století 
sdružuje nejlepší americké literáty a kreslíře. Je to první studie o New Yorkeru v češtině. Je pochopitelné, že se 
autorka vychází ve svém výkladu z pojetí sekundární literatury, s níž pracovala a snaží se zachovat  potřebnou 
dávku nepředpojatosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na podobný typ prací. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 New Yorker se stal svébytnou součástí časopiseckého trhu USA a tak by mě zajímalo, zda se stal vzorem 

pro vznik podobných časopisů v jiných zemích.  
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


