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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, z nichž je zřejmé zaujetí a obeznámenost autorky s tématem. 
 
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)  
V diplomové práci je využit adekvátní metodologický přístup, Bohatý pramenný materiál všech ročníků Zlatého 
máje (1956 - 1997) Lucie Šimůnková účelně analyzovala a předestřela na základě adekvátní literatury proměny 
profilace časopisu. Nezapomněla zdůraznit česko-slovenský charakter Zlaté máje  a v neposlední řadě  zhodnotila 
koncepční a autorský přínos Z. K. Slabého, dlouholetého přispěvatele, redaktora i šéfredaktora časopisu. Co se 
týče vývoje novodobých časopisů, často se na Zlatý máj zapomíná, takže tato práce je jedním z prvních 
příspěvků na toto téma.  
 
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 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



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 naplnila ve svých závěrech zadání. Za přínosný považuji rozhovor se Z. K. Slabým, který je i využit 
v mnohých zpřesňujících hodnoceních. Jazykově,  stylisticky a graficky je práce na vysoké úrovni. Účelná 
příloha obsahuje tabulky redaktorů, případně redakčních kruhů, obrázky jednotlivých čísel různých ročníků 
sledují grafické proměny časopisu.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Nejen počátky vzniku časopisu Zlatý máj, ale i jeho celkový vývoj  probíhal  až do roku 1989 v ideologicky 
zatížené době, což se na charakteru časopisu projevovalo. V devadesátých letech zase patřil mezi periodika, 
jejichž význam a úrovň postupně klesala a ve finančním tlaku doby přestal nakonec vycházet úplně. Proto je také 
cenné, jak se autorka věnovala jednotlivým vůdčím osobnostem a přispěvatelům Zlatého máje a dokázala 
zhodnotit konkrétně jejich přínos. Tento přístup se projevil zejména v hodnocení osobnosti Z. K. Slabého, s nímž 
do časopisu zavál vždy nový vítr v podobě nových rubrik a zahraničních kontaktů. Zlatý máj je časopisem, jehož 
obsah skýtá další možnosti badatelské práce, zejména v oblasti kritiky literatury, časopisů a umění pro děti a 
mládež. Diplomová práce Lucie Šimůnkové je cenným příspěvkem k poznání časopisu Zlatý máj.   
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Které rubriky, diskuse nebo soubor textů na pokračování Vás ve Zlatém máji nejvíce zaujaly? 
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! 
 


