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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

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: Čeňková Jana  

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) 

Bakalářská práce odpovídá zadaným 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) 

Adéla Skřivánková se vyrovnala se zadáním mediálního ohlasu posmrtné Nezvalovy sbírky výborně. Nejdříve na 

základě odborné historické a kulturněhistorické literatury vstoupila do dějinného kontextu doby a poté se 

zaměřila na Nezvalův život samotný, ohlas sbírky a nakonec zhodnotila nekrology. Právě v posledních textech se 

zračí i  zamyšlení nad budoucími osudy pisatelů vzpomínek a nekrologů, najdeme mezi nimi jména,  jako jsou 

Jan Mukařovský, Milan Kundera, Adolf Hoffmeister, Jiří Trnka, Jan Werich, Vilém Závada, Jan Trefulka, Jiří 

Taufer, oslavnou báseň složil František Hrubín aj.  

 

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 

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.) 

1 



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)  

Struktura práce je přehledná, je rozšířena o kapitolu věnující se nekrologům. Citační norma je dodržena. 

Stylisticky je práce na výborné úrovni, nalezla jsem jen několik  drobných překlepů. Příloha vhodně dokumentuje 

zadané téma.     

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Vedoucí diplomové práce se rozhodla po několika vynikajících kvalifikačních pracech, věnujících se zásadním 

dílům a autorům 20. století zadat téma dobového ohlasu Nezvalova díla.  

Autorka dokázala kritickou odezvu sbírky a nekrology zařadit do dějinné a kulturní atmosféry 50. let 20. století. 

Projevila schopnost zhodnotit dobovou ideologizaci textů s jistým kritickým odstupem. Nezval patři k výrazným 

básníkům 20. století, s jehož smrtí,  jak napsal Jaroslav Seifert  "zlomila se jedna ze silných větví stromu poezie" 

a právem je třeba vracet se k těmto  umělcům, kteří stanuli, i když nakrátko, v čele budování poválečné kulturní 

politiky našeho státu.     

 

 

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

5.1       

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! 

 


