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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: Nováková Michaela

Název práce: Karel Čapek a jeho "tichý hlas" v době ohrožení demokracie (1935-1938)
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)
Práce odpovídá zadaným tezím, dokonce v úvodu diplomantka zužuje téma směrem k Čapkově publicistice
v daném období a nikoli ke kritické reflexi děl, inspirovaných publicistickými texty, ačkoliv toto hodnocení 
nebylo zahrnuto do tezí. 

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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce měla jasně vymezené téma, které zahrnovalo předválečnou Čapkovu publicistiku a 
neanalyzovalo komplikované polemiky s předními kulturními osobnostmi před Čapkovou smrtí. Je velmi
obtížné u takovéto osobnosti zahrnout obsáhlou literaturu, v dalším sledu je např. zajímavé hodnocení
publicistické činnosti ve vztahu k Čapkově beletristickému dílu ve studii Evy Strohsové a dalších studiích 
uvedeného čapkologa Jiřího Opelíka. Naopak jsem měla výhrady vůči publikaci Čapci očima rodiny neteře 
Heleny Koželuhové, která vzpomínky psala až v emigraci dlouho po skonu Karla Čapka a zavánějí velkou 
mírou subjektivizace.

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 1



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.)

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura bakalářské práce práce logicky sleduje zkoumanou problematiku, Michaela Nováková nazvala 
jednotlivé podkapitoly názvy Čapkových textů, které prozrazují zvyšující nutkavost Karla Čapka vyjadŕovat se 
k obraně demokracie před nacismem. 
Citační norma je náležitě dodržena. Příloha doplňuje vhodně téma, je obtížně čitelná u pramenných 
publicistických textů, ale z textu Jak to bylo jsou citovány vybrané úryvky v příslušné kapitole (celý text je 
uveden v publikaci Tichý hlas).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářská práce sledovala pouze jistý úsek z mnohotvárné publicistiky Karla Čapka. Snad se nezmýlíme, že 
jeho "tichý hlas"v době ohrožení republiky a demokracie zazníval v nejvíce obtížném období jeho smyslupného
života. Práce dokumentuje, že ani v těchto letech neztrácel schopnost pozorovat a zachycovat rozmanitost 
života a přitom být čím dál více otevřeným publicistou a spisovatelem, který pokud mohl, tak zasahoval i do 
obrany naší vlasti. Jeho aktivita v protifašistických řadách, jak ukazuje analyzovaná publicistika ze souhrnných 
děl, ale i ta, která stále zůstává na stránkách novin a časopisů, prozrazuje velkou míru angažovanosti a 
naléhavosti této kulturní osobnosti na tomto poli.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Který publicistický text  z období 1935-1938 byl pro Vás překvapivý? O jaký žánr se přitom jednalo? 
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!


