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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) 

Cíl a struktura práce se v tezích a ve výsledné práci shodují jen částečně. Jako jeden z cílů práce bylo v tezích 

stanoveno zařazení Topolovy tvorby do kontextu české i světové literatury. Taktéž bylo toto zařazení uvedeno i 

v předpokládané struktuře práce. Tento cíl však naplněn nebyl, ani nebylo jeho nesplnění odůvodněno. Souvisí to 

i s nevyužitím odborných publikací, uvedených v tezích (např. publikace Lubomíra Machaly, která by autorovi 

práce umožnila zhodnotit Topolovo dílo v kontextu dalších polistopadových próz). 

Úvod by měl zahrnovat také úvod do literatury a metodologii.    

 

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 4 

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) 

Autor práce využívá v práci pouze čtyři knižní publikace, přičemž pouze dvě z nich jsou odborné - třetí je 

Topolův román Sestra, čtvrtou publikací je knižní rozhovor s Jáchymem Topolem - což však není nikde v textu 

uvedeno - bylo by to vhodné např. na straně 3, kdy z této knihy autor cituje, ale z citace není jasné, že jde o slova 

Jáchyma Topola - citaci odkazuje na autora knihy Tomáše Weisse). Dalších pět publikací uvedených v tezích 

zůstalo bohužel nevyužito. V úvahu přitom měly být vzaty právě literárně-teoretické publikace, díky kterým by 

mohl autor v praktické části vysvětlit pojmy typu "kritika" či "recenze", jelikož analýza těchto žánrů měla být 

jádrem bakalářské práce. Pokud by pak autor k praktické části využil také mediálně-historické publikace (např. 

Dějiny českých médií 20. století), mohl autor alespoň ve stručnosti představit analyzovaná periodika - takto 

v práci zaznívají jen jejich názvy. Využitá literatura naprosto nedostačuje odborné práci.  

Samotná analýza vybraných periodik je relativně kvalitní, i když někdy je spíše parafrázováním obsahů 

jednotlivých článků. 



Autor práce se zaměřil příliš na obsah Topolova románu, jeho mediální ohlas je pak upozaděn a není jádrem 

bakalářské práce - obsahu románu Sestra je věnováno 15 stran, mediálnímu ohlasu pak 11. Podobně Závěr je z 

velké části věnován obsahu díla, na úkor celkového zhodnocení mediálního ohlasu.  

 

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 4 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Co se týče struktury práce, je logická, některé kapitoly jsou však příliš dlouhé a proto nepřehledné - např. 

osmistránková kapitola Dobový mediální ohlas mohla mít ještě podkapitoly (podle periodik, podle autorů 

článků...). V úvodní části, která je věnována osobě Jáchyma Topola, chybí odkazy na zdroje, z nichž byly 

informace k jeho životu čerpány.  

Práce neprošla závěrečnou jazykovou korekturou. Kromě jedné chybné shody podmětu s přísudkem sice práce 

neobsahuje žádné hrubé pravopisné chyby, trpí však mnoha překlepy, takřka všude chybějícími mezerami za 

tečkami a zejména chybějícími čárkami, se kterými autor vůbec neumí pracovat (čárky standardně chybí před 

"neboť", "ale" apod.) - jen zevrubně jsem chybějících čárek napočítala v práci 25. 

Co se týče grafické úpravy, práci by prospělo odsazování odstavců a zarovnané okraje. Přílohy práce jsou 

vhodné. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předkládaná práce vzbuzuje rozpaky. Jazyk práce je na velmi dobré úrovni a práce je napsána s velmi dobrou 

znalostí Topolova díla. To však na odbornou práci, která by se navíc na katedře žurnalistiky měla věnovat 

mediální tematice, nestačí. Jako naprosto nedostačující je zejména využití odborné literatury, které neodpovídá 

ani průměrné seminární práci. Práce zejména z tohoto důvodu, ale i z dalších, nesplňuje požadavky na 

závěrečnou akademickou práci. 

Autor se v práci zaměřil především na osobní reflexi Topolova díla (která je však velmi kvalitní, terminologie 

znalá a erudovaná). I proto ji i přes výše zmíněné výtky k obhajobě doporučuji. Autor však opomenul zasazení 

díla do kontextu, k praktické části pak vysvětlení základních pojmů - novinových žánrů, které s kritikou děl 

pracují, bonusem by byl i popis tradice literární recenze, nejznámějších jmen literárních recenzentů v historii, 

znaků literární recenze apod. V krátkosti řečeno: práce po obsahové stránce není nekvalitní, jednotlivé části by 

však potřebovaly opřít o odborné publikace, resp. dostat odborný background. 

 

 

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

5.1 Proč nebyly využity publikace z tezí? 

5.2 Proč nebyla Topolova tvorba zařazena do kontextu české a světové literatury? 

 

 

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! 

 


