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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Vávrová Pavlína   
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Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Čeňková Jana  

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) 
Finální podoba práce odpovídá zadaným tezím.  
 
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   
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat   
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu   
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Pavlína Vávrová ve své práci vymezila teoreticky pojmy publicistických a publicisticko - beletristických žánrů a 
posléze dokumentuje, jak je významný osobitý autorský vklad Jana Wericha v této oblasti tvorby. Příslušnou 
odbornou literaturu dovedla aplikovat na zmíněné Werichovy publicistické žánry a jejich kritickou reflexi.    
Bylo zajímavé sledovat, jak na tyto tituly existuje poměrně málo kritických ohlasů a přitom jde o čtenářsky 
vyhledáváné a populární knižní soubory.  
 
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   
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů   
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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   



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce logicky postupuje od obecných souvislostí a poznání pojmů k analýze kritiky. Jazyková úroveň 
práce je na výborné úrovni. Poznámkový aparát a citační norma jsou  pečlivě připraveny včetně uvádění 
jednotlivých autorů v kolektivních pracech. Příloha dokumentuje téma práce. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Pavlíny Vávrové žánrově a významově analyzuje známou beletrizovanou publicistiku Jana 
Wericha. Celkově si všímá jednoho publicistického cestopisného seriálu Jan Werich a labyrint světa a dvou 
posléze knižně vydaných textů (Italské prázdniny a Všechno je jinak).  Po žánrové a významové analýze, která 
zejména u knižních vydání napovídá aktuálnost a široké zázemí autora, podrobila kritickému soudu i recenze, 
které se na tyto čtenářsky oblíbené knihy vyskytly. Musím ocenit, že vytěžila z tohoto malého mediálního  ohlasu 
zajímavé postřehy k úrovni příspěvků jednotlivých recenzentů (např. k anotaci Františka Cingra v Právu).  Bylo 
by jistě přínosné, kdyby čerpala i z literárněvědného titulu o kritice. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Který fejeton (příp.povídka) Jana Wericha byl  pro Vás překvapující?  
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! 
 


