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

Příjmení a jméno: Šimůnková, Lucie  
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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) 
Diplomová práce zcela vychází z promyšlených a velmi pěkně zpracovaných tezí. Již z tezí je patrně, že autorka 
byla dobře obeznámena s tématem práce a měla rozmyšlenou metodu práce.  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka zpracovala poměrně rozsáhlé téma, de facto dvě témata, byť vzájemně úzce propojená: prvním je 
rozbor čtyyřiceti jedna ročníků časopisu Zlatý máj a druhým osobnost Z. K.  Slabého. Z práce je patrné, že 
autorka je dobře seznámená se všemi texty, které v časopise vycházely, dobře se orientuje i v části sekundární 
literatury. Použitý metodologický postup je zcela přiměřený nejen pro analýzu samotného časopisu, nýbrž i 
vyhovuje ni snaze nabídnout portrét Z. K. Slabého. Jedná se o velmi záslužnou práci pro poznání charakteru a 
zaměření vývoje našich novodobých literarních časopisů.  
 
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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
1 



vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce Lucie Šimůnkové především vychází ze samotného obsahu časopisu (ano, to bylo také hlavní zadání 
práce), ale je škoda, že se nepokusila více skloubit obecné ideologické trendy doby s obsahem časopisu.  
Z tohoto hlediska je pěkným doplněním rozhovor se Z. K. Slabým. Diplomantka Lucie Šimůnková předložila 
velmi pěkně zpracovanou práci, nedopouští se nejen žádných jazykových a stylistických poklesků,  práce zjevně 
prošla důkladnou jazykovou i technickou korekturou a je i graficky pěkně upravená. Vzorné a spolehlivé jsou i 
odkazy a poznámky. Přílohy v práci nejsou samoúčelné, vhodně dokreslují obsah diplomní práce. Jsou to 
především první dvě přílohy: tabulka vedoucích redaktorů a složení redakčního kruhu a příloha shrnující 
proměny rozsahu a rozměru časopisu od prvního do posledního čísla.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložená diplomní práce Lucie Šimůnkové je dobrým příspěvkem ke studiu kulturních, resp. literárně-
ktirických časopisů. Je mimořádně pečlivě zpracovaná a obsahově zajímavá. Snad je jen škoda, že se autorka 
více v obsazích nevěnovala reflexi dětských časopisů (pokud ovšem se o nich psalo). Postrádám také pasáž 
věnovanou vztahu produkci dětské literatury v dané době a pozornosti, jaké se jí  na stránkách Zlatého máje 
dostávalo. Vím, že to je spíše námět na doplnění pro případnou disertační práci, ale nelze přehlédnout, že by to 
dodalo zhodnocení Zlatého máje hlubší zakotvení.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


