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Posudek vedoucí/ho práce  Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Bílá, Kristina

Název práce: Životopisná studie Jiřího Muchy a jeho žurnalistická tvorba v předválečných, válečných a
poválečných letech
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Barbara Köpplová
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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)
Kristina Bíla naplnila cíl, který si v tezích stanovila, a vypracovala bakalářskou práci, v níž nabídla 
biografickou studii Jiřího Muchy s akcentem na jeho novinářskou (publicistickou) činnost. Struktura práce je 
logicky vystavená, autorka postupuje chronologicky a text pojala jako mediálně-historickou studii.

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka k práci přistupovala s velmi dobrou znalostí Muchova literárního i publicistického díla, využila rovněž
poměrně rozsáhlý soubor sekundární literatury, pracovala s archivními prameny a pochopitelně vycházela i 
přímo z textů zveřejněných v  periodikách. Množství podkladů autorku bohužel občas zahltilo a bylo pro ni 
složité materiál nejen urovnat, ale místy i oddělit podstatné informace od nepodstatných, doplňujících či 
podružných.Autorka si tohoto problému byla vědoma a o vyhodnocení podkladů se snažila. Domnívám se 
proto, že v závěrečné podobě je práce již vyvážená a jednotlivé části jsou dobře zpracované. 

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 1



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)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Kristina Bílá ve své práci dobře pracuje se sebraným materiálem i sekundární literaturou, čehož je dokladem 
dobře zpracovaný a spolehlivý poznámkový aparát,  správně pracuje s citační normou a seznam literatury je 
dobře tematicky rozčleněný. Pokud jde o jazykovou a stylistickou úroveň práce, tak i přes veškerou snahu 
v práci zůstaly některé nedodělky. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářská práce Kristiny Bíle "Životopisná studie Jiřího Muchy a jeho žurnalistická tvorba v předválečných, 
válečných a poválečných letech" je nepochybně dobrým příspěvkem k poznání novinářské práce Jiřího Muchy. 
Nešlo přitom o snadnou práci - rozporuplnost Muchova života a jeho tvorby bude vyžadovat ještě mnoho 
dalšího studia a bádání, navíc práce byla zpracovávána v době, kdy byly Muchovy životní peripetie 
aktualizovány publicisticky i literárně. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Nebyl Jiří Mucha více publicista než novinář?
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!


