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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: Kejlová Sabine

Název práce: Časopis Živel a alternativní kulturní scéna
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Jana Čeňková
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)
Finální podoba práce odpovídá zadaným tezím. Téma naplnila, v úvodu již pominula současný kontext 
časopisecké scény.

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 2
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)
Sabine Kejlová měla ztíženou pozici, jelikož za prvé Živel je znám pouze určitému okruhu lidí, můžeme říci 
podobně naladěných vůči monokultuře a za druhé je vůbec první prací, která na toto téma vznikla. Obtížné je 
tento časopis zařadit do současné české časopisecké scény, i když  by se nabízelo pro srovnání zejména 
periodikum Revolver Revue. Autorka nakonec Živel vymezuje zejména historickým a částečně světovým
kontextem. Charakteristikou subkultur se nyní zabývá stále více monografií,v budoucnu by mohla více se 
zaměřit na jednu subkulturu a analyzovat ji v kontextu časopisecké tvorby. Většinou ale pojmy subkultury 
vysvětluje (hipster atd).

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 
1



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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Citační norma je náležitě dodržena. U dokumentovaných úryvků nebo parafarází z rozhovorů aktérů Živlu je 
často použita obecná čeština nebo emotivní formulace, ale ty dokumentují názorovou platformu zakladatelů 
nebo přispěvatelů časopisu.   

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Sabine Kejlová si své téma vybrala a práci o Živlu psala s nadšením. Časopis je dodnes znám úzkému okruhu 
lidí a bylo by zajímavé zjistit menší sondou, jací recipienti jej vyhledávají. Bakalářská práce se pokusila tento 
mimořádný časopis popsat a částečně analyzovat z hlediska autorské základny,tematiky, publicistických útvarů 
a vizuální tváře. V budoucnu by Živel mohla zařadit do subkulturního světového podhoubí, případně hlouběji 
se věnovat textům subkulturních aktivit v mezinárodním kontextu.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Uvádíte dva mezinárodní časopisy stejného naladění, byla byste schopna si všimnout rozdílnosti nebo 

naopak podobnosti jejich témat s českým Živlem? 
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!


