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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)
Posudek oponenta/ky
Posudek vedoucí/ho práce
Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Veitová, Kateřina
Název práce: Časopisy pro předškolní mládež v období let 1990 až 2000
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Sládková, Hanka
Pracoviště: IKSŽ FSV UK
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
tezí, odchýlení
není v práci
zdůvodněné a není
vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Metoda i obsah práce odpovídají schváleným tezím, liší se pouze zpracovávaný materiál, zařazení jiných titulů
je zdůvodněno v úvodu a je vhodné.
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
2
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 zpracovává autorka velké množství zdrojů. Profil vybraných časopisů pro předškolní děti doplňují
přehledné tabulky rozvedené v textu podrobnějším shrnutím struktury a obsahu časopisů. Kromě obsahové
stránky je zmapováno také vlastnictví periodik, prostor věnovaný reklamě i grafické zpracování.

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
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
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
2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3.5

Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Odkazy na zpracovávanou literaturu i citace jsou označeny a uvedeny v poznámkovém aparátu, ve vlastním
textu by se přesto místy mohla objevit zmínka o textech nebo autorech, jejichž publikace diplomantka
zpracovává. Upřesnění chybí také u převzatého spojení "´spontánní privatizace´" na s. 17.
V práci se objevuje několik neúplných vět nebo nezvyklých větných struktur (např. "Televize, rádio, internet,
noviny, časopisy." - s. 12 nebo "Přestože doba před rokem 1989 se v českých tištěných médiích nevyznačovala
ani svobodou slova ani podnikání, jejich role byla přesto značná." - s. 15).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce v souladu se schválenými tezemi přibližuje vývoj časopisů pro předškolní děti po roce 1989. Analýzu
jejich obsahu, vlastnických struktur, grafického zpracování i prostoru věnovaného reklamě zasazuje autorka do
kontextu psychologie předškolního dítěte a vývoje trhu s tištěnými médií po roce 1989. Text shrnuje také další
souvislosti k tématu, jako např. informace o vydavatelstvích analyzovaných časopisů nebo o vlivu médií na děti.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Prosím o upřesnění období, kdy "klesala čtenost tiskovin vzhledem ke stále zrychlujícímu pronikání
internetu" (s. 16).
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!

