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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: Sýkorová Kateřina
Název práce: Vydavatelství a nakladatelství - rozdíly a shody v předlistopadovém a polistopadovém období
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Čeňková Jana
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce naplňuje stanovené teze.
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
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomantka neměla jednoduchý úkol - měla postihnout proměny nakladatelských a vydavatelských praktik
v českých zemích od roku 1948 do 2012 v historickém a legislativním přehledu. Co se týče pojmu nakladatelství
a vydavatelství, popř. nakladatel a vydavatel, myslím, si, že nebylo nutné pro každou etapu vývoje tento pojem
precizovat. S jistými obtížemi také sledovala vývoj periodického a neperiodického tisku. Občas sklouzává
k úsměvným publicismům - "tyto reformy se nelíbily Moskvě" nebo "byla publikována výzva 2000 slov sepsaná
Ludvíkem Vaculíkem ve významných novinách tehdejší doby" ( myšleno v týdeníku Literární listy v roce 1968)
atd. Ale vzhledem k délce časového období se vyrovnávala s charakteristikami dějinných úseků velmi dobře. Na
s. 20 je nepřesný výčet - všechna jmenovaná nakladatelství nevznikla v roce 1953.
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
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2
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

3.4
3.5

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Struktura je přehledně vymezena zkoumanými obdobími. Citace jsou označeny, u některých chybí jméno, uváděn
je pouze název zdroje.V práci je občas porušována pravopisná norma (zejména v interpunkci). .
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Bakalářská práce Kateřiny Sýkorové se zaměřila na příliš dlouhý časový úsek nakladatelské a vydavatelské
problematiky. V závěru proto nemohla postihnout znatelné proměny v uvolněné atmosféře Pražského jara v 60.
letech 20. století. Práce obsahuje kromě popisu politické a kulturní ukotvenosti nakladatelské praxe i legislativní
zákony, které určovaly směr a vydávání periodické a neperiodické literatury ve vymezeném období.
Práci doporučuji k obhajobě.
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!

