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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Skřivánková Adéla  

Název práce: Dobový mediální ohlas básnické sbírky Vítězslava Nezvala Nedokončená (1960) 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Batistová Anna 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

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) 

Výsledná práce zcela odpovídá 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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

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 předložila po obsahové stránce vynikající práci. Teoretický úvod je erudovaný, autorka využívá řadu 

odborných zdrojů a umí s nimi velmi citlivě pracovat. Analytická část je taktéž na skvělé úrovni, přináší pohled 

na dobový mediální ohlas Nezvalovy básnické sbírky Nedokončená, který je přínosem k pochopení Nezvalovy 

osobnosti a jeho tvorby v padesátých letech. Výklad je logický, jedinou výtku bych měla ke kapitole 2, která se 

věnuje Nezvalově osobnosti. Zde autorka trochu skáče z tématu na téma a na některých místech se kvůli tomu 

opakuje (například vliv Jiřího Mahena na Nezvalovu poezii na s. 8 i na s. 11). 

 

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 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.) 

2 



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)  

Bakalářská práce je velmi dobře strukturovaná (až na již zmíněnou kapitolu 2), poznámkový aparát i odkazy jsou 

využívány vhodně, stejně jako citační norma (zde bych jen chtěla upozornit na chybu, že autorka u parafrází 

neuvádí čísla stran, ta je však třeba uvádět jak u citací, tak u parafrází). Po jazykové a stylistické stránce je práce 

na výborné úrovni až na malé množství překlepů (s. 5, 12, 28). Grafická úprava práce je dobrá, stejně jako 

přílohy. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Adéla Skřivánková napsala vynikající odbornou práci na téma mediálního ohlasu Nezvalovy sbírky 

Nedokončená. Jedná se o téma, které dosud nebylo v odborné literatuře zpracováno a domnívám se, že skutečně 

může přispět k pochopení Nezvalovy tvorby v padesátých letech. Mezi hlavní kladné stránky řadím autorčinu 

skvělou práci se zdroji a schopnost erudované analýzy dobových periodik. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Ve své práci zkoumáte dobový mediální ohlas Nezvalovy poezie v padesátých letech. Jak je na jeho 

tvorbu z tohoto období nahlíženo literárními kritiky a vědci dnes? Jak vnímáte Vy jako čtenářka 

Nedokončenou?  

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! 

 


