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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce  Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Kosáková Zuzana 

Název práce: Roš chodeš - měsíčník Židovské náboženské obce (1990-2005)
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Bednařík Petr 
Pracoviště: katedra mediálních studií 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)
Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným 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
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka využila hlavně české a slovenské odborné texty. Pokud jde o historii židů v Československu ve 20. 
století, tak by bylo vhodné využít i publikace M. Frankla, K. Čapkové, B. Soukupové. Je otázka označení 
židovské žurnalistiky, jak ji autorka vymezuje. Když již uvádí některé její představitele, tak by přece jen bylo 
dobré mít těchto zástupců více (s. 5). U židovských spolků by autorka měla přesně časově vymezit, kdy mohly 
fungovat v době druhé světové války (s. 6). Julia Firta bych úplně nevnímal jako redaktora. Přece jen otázka 
židů ze smíšených manželství je složitější, než by ji bylo možné shrnout do jedné věty. Přesnější by byla 
formulace o transportu do Terezína v posledních měsících války. Nejeli ale všichni do Terezína, ale byly i 
transporty do různých míst Německa. 
Myslím si, že by bylo dobré šířeji charakterizovat Věstník v 80. letech, aby bylo více zřejmé, jak se časopis 
proměnil v 90. letech. Autorka prezentuje vývoj časopisu z hlediska vydavatele, složení redakce, ceny, 
distribuce i čtenářské obce. 
U charakteristiky čtenářské obce je jistě přinosné, že autorka mohla využít informace od šéfredaktorky Alice 
Marxové. 
Autorka provedla obsahovou analýzu časopisu v letech 1990-2005. Vždy využila několik čísel z každého 
ročníku. Zvolila kvantitativní metodu analýzy, ale osobně bych přivítal více kvalitativí analýzu časopisu. 
Autorka odvedla skutečně rozsáhlou práci, ale nejsem si jistý vypovídací hodnotou jejích zjištění. Samotná 
proměna obsahu z hlediska tematického zaměření je na pouhých třech stranách. Ukazuje sice zastoupení témat, 



ale zdálo by se mi vhodnější, pokud by se autorka zaměřila více na kvalitativní analýzu. Když má například 
téma holocaust, tak sice vidíme v grafu zastoupení tématu, ale myslím si, že by bylo dobré ukázat blížeji, jak se 
časopis tomuto tématu věnoval, např. zastoupení článků o Terezínu, texty o vyhlazovacích táborech v Polsku, 
pátrání po válečných zločincích atd., aby bylo zřejmé, jak časopis k tématu přistupoval, což ale platí také o 
dalších vymezených tématech. Pak je také diskutabilní, že dle některých grafů v některých letech nebyly některé
tematické oblasti vůbec zastoupeny - viz třeba Židovské muzeum bylo jako téma jen v roce 1994 dle grafu na s. 
28. Doporučoval bych vedle kvantitativních hledisek se také více zabývat charakteristikou zpracování 
tematických oblastí v časopisu a proměnami pohledu na témata v uvedeném období. 
Autorka výčtově uvádí, kteří autoři se v časopisu věnují konkrétním tématům.     

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 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
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.)

2

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

3

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Na s. 7 není v poznámce uvedena webová stránka. V odkazech někdy chybí mezery. Autorka dobře odkazuje na
literaturu. V textu zůstaly některé gramatické chyby - přepis rozhovorů. Mezi číslicí a % by měla být mezera, 
když nejde o tvar přídavného jména. Práce má velmi dobrou grafickou úroveň.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autorka ve své bakalářské práci analyzovala časopis Roš chodeš v letech 1990-2005. Přehledně popsala vývoj 
periodika ve sledovaném období. Jak jsem uvedl, tak mám výhrady k obsahové analýze. Zvolil bych jiný způsob 
analýzy obsahu časopisu. Oceňuji, že autorka provedla rozhovory s Alicí Marxovou, Tomášem Pěkným a 
Tomášem Krausem. Jen by mělo být zřejmé, zda tyto rozhovory proběhly osobně, nebo prostřednictvím e-
mailu.Tyto rozhovory umožnily autorce přesněji charakterizovat, jak vůbec časopis funguje, jaké jsou představy 
redakce o jeho obsahu a komu je časopis určen. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 U grafu na s. 24 - kolik článků bylo publikováno k procentuálně nejvíce zastoupeným tematickým 

oblastem.  
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!


