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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce vcelku odpovídá schváleným tezím, autorka jen omezila zkoumaný materiál ze čtyř periodik na dvě.
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
3
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
4
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
3
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce popisuje poválečné ročníky dvou katolických periodik víceméně výčtem jejich obsahu, rozděleného podle
rubrik. Je to práce materiálová. Jako taková by měla být i hodnocena.
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
3
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
3
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

3.5
3.6

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

3
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka práci napsala přiměřeným jazykem, u časopiseckých citací neuvádí vydavatele. Překlepy a chyby jsou
jen řídké (dáseň místo básně na str. 95 apod.), občas autorka sklouzne ke kostrbatým větným kontrukcím ("V
tomto období se také objevují snahy o synkretismus ve tvrobě pro děti, který je přitom za novinku považován až
o třicet let později." - s. 21 apod.). Jinak je práce psána korektně.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce Hany Volencové se zaměřila na dva časopisecké tituly z období let 1945-1948. U obou časopisů se autorka
rozhodla popsat především jejich obsah, členila ho po ročnících a v jejich rámci podle jednotlivých rubrik. V
tomto směru je práce podrobná. Chybí mi v ní další hlediska hodnocení (grafická úprava, analýza obsahu z
většího nadhledu, srovnání s jinými dostupnými periodiky pro děti a mládež apod.). Ve svém úzkém vymezení je
práce důkladná a splňuje nároky kladené na diplomovou magisterskou práci. Oceňuji také shrnutí okolností
vydávání časopisů a představení některých méně známých novinářských osobností daného období. Navrhuji práci
hodnotit na škále velmi dobře-výborně podle předvedené obhajoby.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Změnil se nějak Anděl strážný po 2. svetové válce - dokázala byste popsat rozdíly v obsahu, které se
projevily od doby předválečné?
5.2
Jaká je podle vás budoucnost katolických časopisů pro děti a mládež dnes? dovedete si představit
podobný titul, jako byl Anděl strážný či Dorost, na stáncích novin, a jak by se musel od původního
časopisu změnit?
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!

