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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: Volencová, Hana  
Název práce: České katolické časopisy pro děti a mládež v letech 1945 - 1948  
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) 
Hana Volencová se věnovala ve své diplomové práci katolicky orientovaným časopisům v období let 1945 až 
1948. Jak autorka v Úvodu své práce připomíná, původním záměrem bylo zpracovat ještě dva další listy, a to 
Radostné mládí a Úsvit. Rozsah práce by však přerostl únosnou mez a tak po dohodě s vedoucí práce se staly 
předmětem analýzy pouze dva hlavní a nejvýznamnější zástupci katolických časopisů této doby: Anděl strážný a 
časopis Dorost.   
 
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 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
I když se katolická literatura stala v posledních dvaceti letech poměrně častým předmětem odborných studií,   
jako předmět badatelského zájmu zatím časopisy   zůstávají  víceméně stranou.  
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 



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.)  

2 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Hana Volencová rozebírala velmi pečlivě oba sledované časopisy, postupovala deskriptivní metodou, popsala 
velmi pečlivě všechny rubriky jednotlivých čísel, v nichž sledovala výskyt témat, zaměření jednotlivých 
příspěvků a pozornost věnovala také autorům, kteří do obou listů přispívali. Všímá si  rovněž církevní tématiky a 
jejího zastoupení v obsazích příspěvků. Zajímavé jsou úvodní obecné pasáže, které rámují výklad zasazením 
tématu do povoláečné situace. Jazyková a stylistická úroveň je v souladu s platnými pravidly; příloha není jen 
ilustrací výkladu, ale zajímavě doplňuje předchozí výklad plným znění podstatných archivních dokumentů.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Magisterská práce Hany Volencové představuje příspěvek ke studiu médií v poválečném období let 1945 až 
1948, tedy v době mezi  poválečnou snahu o navázání na předválečnou tradici  a obdobím roku 1948, kdy tyto 
listy byly na dlohou dobu zakázány. Je škoda, že autorka nepřistoupila v závěru ke kritické syntéze provedené 
analýzy a nezamyslila se, zda skuečně mohly tyto časopisy vyjadřovat pocity a nálady poválečné mladé generace.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Domníváte se, že diskuse o pozdravu byla pro tehdejší mládež aktuálním problémem?   
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! 
 


