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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 práce a s ním související struktura postrádá hlubší zakotvení díla v kontextu české literatury a i slibovaný 

zahraniční ohlas byl omezen na jeden sborník. Diplomant dopisoval práci na poslední chvíli, tudíž nezbýval čas 

na její rozšíření.  

 

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 3 

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) 

V tezích byla stanovena širší odborná literatura, kterou diplomant nevyužil. Zejména chybí zamyšlení nad 

literárně-kritickými pojmy.  Radek Kovařík  přitom dokáže vhodně argumentovat, což je zřetelné zejména 

v literární analýze díla, které věnoval nejvíce prostoru v bakalářské práci.    

 

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 3 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

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 3 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Struktura práce působí nevyrovnaně, mediálnímu ohlasu díla  je věnováno pouze 11 stran.  V soupisu literatury 

chybí jeden využitý mediální titul. Bohatá slovní zásoba diplomanta, který si potrpí na časté užívání neobvyklých 

cizích slov, je bohužel znevážena značnými chybami v interpunkci a překlepy, které práci doprovázejí. Příloha je  

vhodně zvolena, uvítala bych více obálek překladů románu.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Radek Kovařík si vybral složitě komponovaný román, který zaznamenal velkou kritickou  odezvu v 90. letech 

napříč denními a kulturními periodiky. Práci poznamenal autorův chvat ( i v úrovni jazykové) a její zakončování 

na poslední chvíli.  Nelze mu upřít zaujetí románem i hlubší literární interpretaci, zejména v tematologické 

rovině,  ovšem chybí zasazení díla do kontextu české literatury a posléze významově bohatší zhodnocení 

mediálního ohlasu románu. K zahraničnímu ohlasu využil jednu přeloženou kolektivní monografii, kterou uvedl 

v soupisu literatury a pak ji parceloval znovu jako jednotlivé studie ve sborníku v soupisu literatury.  

Práci doporučuji k obhajobě a  hodnotím známkou dobře.  

 

 

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! 

 


