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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: Zuzana Kosáková  
Název práce: Roš chodeš - měsíčník Židovské náboženské obce (1990 - 2005) 
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) 
Studentka Zuzana Kosáková přistoupila k psaní bakalářské práce o časopise Roš - Chodeš s dobrou základní 
znalostí tematiky. Struktura práce je logická, přehledná a je v souladu s tezemi bakalářské práce. Autroka 
využívá ve své práce historickou analýzu v kombinaci s kvantitativní a kvalitativní analýzou. 
 
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 
2.2 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) 
Domnívám se, že autorka sice vhodně využila v mezích možností základní literaturu, je však škoda, že 
nepracovala i s některými publikacemi dalších autorů jako je Tomáš Pěkný,  Kateřina Čapková nebo Michal 
Frankl. Ale i  tak  autorka téma dobře zpracovala a výklad textu je logicky strukturovaný a věcně podložený. Pro 
svou bakalářskou práci mohla využít také např. fond Ministrstva informací - registrace periodik, který je uložený 
v Národním archivu.   
 
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 

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.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka pracuje bohužel s poznámkovým aparátem velmi úsporně, ale dodržuje  základní zásady odkazů. 
Z hlediska jazykové a stylistické stránky nemám připomínky, na s. 10 jsou chybně uvedena jména autorů. Ocenit 
bych chtěla věcně vedené rozhovory s  Alicí Marxovou. Tomášem Pěkným a Tomášem Krausem. Snad jen bylo 
možné text jazykově upravit (např. ty data na s. 45). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Zuzany Kosákové o časopise Roš Chodeš nepochybně představuje důležitý přínos ke studiu 
jednoho z periodik vydávaných církevní institucí po roce 1990. Stručná věcnost některých pasáží však vede 
především v úvodních pasážích k drobným nepřesnostem. Mám na mysli především formulaci prvního odstavce 
podkapitoly 1.2, neboť velký počet církevních periodik vycházel v Čechách   již před počátkem 20. století nebo 
v podkapitole 1.3. 1 by si tvrzení o financování Židovských listů zasloužilo podloženější výklad (z výkladu není 
jasné, kdo financoval list po roce 1943). Bez ohledu na tyto drobné výtky se jedná o dobrou bakalářskou práci.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


