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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucí/ho práce
Posudek oponenta/ky
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Maňasová Martina
Název práce: Grafická podoba měsíčníku Žena a móda (1949–1995)
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Slanec Jaroslav
Pracoviště: IKSŽ
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)
Drobné odchylky od tezí jsou zdůvodněny a přispívají k přehlednosti práce, či jsou způsobeny nedostatkem
materiálu (střihové přílohy).
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka prokázala schopnost pracovat s vybranou odbornou literaturou, samostatně pracovat s reáliemi a
vyvozovat smysluplné závěry.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce je přehledná, citování zdrojů je v pořádku, jazyková úroveň dobrá, obrazové přílohy jsou
vhodně vybrány.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Martina Maňasová si zvolila zajímavé téma. Bohužel se v některých aspektech ukázalo v průběhu práce, že bude
muset čelit nečekaným problémům: zejména složitá dostupnost starých ročníků, jejich nešetné ořezání kvůli
vazbě, a konečně neuvádění některých údajů potřebných pro studium jednotlivých čísel. Přesto se jí podařilo
smysluplně rozlišit čtyři výraznější období v poměrně dlouhé existenci časopisu a tato období charakterizovat na
vybraných ukazatelích (vzhled, sazba, titulky, obálka, práce s obrazem) a nakonec i chrakterizovat důvody, které
vedly k zániku časopisu. Důležitou skutečností pro pochopení této skutečnosti je jistě také zařazení kapitol, které
se věnují zahraničním časopisům a nástupu konkurence po roce 1990. V závěru pak už jen logicky dovozuje
poznatky, ke kterým dospěla.
Práci prospívá i vhodné zařazení ukázek vybraných stran časopisu z různých časových období a seznam grafiků.
Bakalářská práce má dobrou úroveň i po jazykové stránce a hodnotím ji velmi kladně.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Co vás nejvíce překvapilo při otevření prvních ročníků časopisu?
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!

