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

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Čapková, Martina  
Název práce: Zlatá stezka: Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického 
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) 
Martina Čapková přistoupila k vypracování tezí nejen již s velmi dobrou znalostí časopisu Zlatá stezka, ale i s 
jasnou představou, jak by ráda práci pojala. To je zřejmě také jeden z důvodů, proč se jí podařilo plně naplnit 
cíle, které si předsevzala: Zpracovat monografii o časopise Zlatá stezka, která by ho včlenila do struktury 
vlastivědných časopisů, podala výklad o vydavatelích, distribuci, čtenářích a především o obsahovém zaměření 
listu.       
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka diplomní práce pracovala s rozsáhlým souborem sekundární literatury a využila rovněž  archivní 
materiál v Národním archivu. Nepodstatným zdrojem informací jí byla také rodinná kronika jednoho z pořadatelů 
časopisu. K úspěšně zvládnuté diplomní práci Martině Čapkové napomohlo i důkladné čtení vlastního 
analyzovanéh časopisu. Sběr materiálu je nepochybně velmi důležité pro zdar práce, ale stejně význmané je, že 
autorce podařilo podklady dobře utřídit, témata práce logicky uspořádat do přehledného celku. Rovněž autorčin 
přístup k analýze obsahu časopisu pokládám za přiměřený, jde o poučený výklad v kulturně historickém 
kontextu. Zajímavá a přínosná je první část práce, věnovaná vysvětlení pojmu vlastivěda a historii vydávání 
vlastivědných periodik.      
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Martina Čapková ve své diplomní práci dobře zvládla pracovat s odkazy i poznámkovým aparátem. To se 
projevuje také ve vzorně zpracovaném seznamu použité literatury a zdrojů, který je členěn podle jednotlivých 
typů do samostatných oddílů. Domnívám se, že příloha si zaslouží samostatné ocenění, protože se  nejedná o 
náhodný výběr ukázek, ale o promyšlený celek, který obsahově doplňuje vlastní výklad.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
      
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vlastivědné časopisy v historii našich médií měly své významné místo. Můžete zkusit prosím vysvětlit, 

zda jsou stále ještě součástí naší mediální struktury? Nahradil je jiný typ periodik?   
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


