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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)
Finální podoba diplomové  práce odpovídá zadaným tezím. Pouze mám výhradu k názvu, měl by být přesnější 
ve vztahu k vybranému periodiku. 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomantka ve svém souhrnu uvádí hodnotný výběr odborné literatury, ale využívá jej minimálně (vyjma titulu
Dagmar Mocné o červené knihovně). Její citace působí spíše ilustrativně a popisně než jako opora nějakého 
hlubšího zamyšlení. Zásadní pojem typologie postav vysvětluje, ale jsem na vahách dalším rozváděním 
typologie M. Gregora, vycházející z produkce W. Disneyho. Historické exkurzy do období první republiky jsou 
úsměvné a polovičaté, zde by bylo namístě využít historických prací o postavení ženy (Milena Lenderová atd.). 
Oceňuji naopak empirické šetření k pojetí a charakteru jednotlivých postav. Také bych doporučovala využívat 
jako sekundární literaturu nejen kvalifikační práce Masarykovy univerzity, ale i  zdroje FSV UK (např. práci o 
časopise Eva 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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2

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

3

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Poznámkový aparát i souhrm literatury vykazuje drobné prohřešky, je zřetelné, že není jednotný ve všech 
bibliografických údajích. Co se týče jazykové a stylizační úrovně, práce trpí nadměrným užíváním superlativ
(nejdůležitější, velice silná apod.), topornými stylizacemi a chybami v interpunkci.
Obrazová příloha je funkční.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomová práce k typologii postav v časopise Hvězda československých paní a dívek se zaměřila výběrově na 
romány na pokračování a její součástí bylo výzkumné šetření "rysů" postav těchto populárních děl, z něhož 
vyplynulo zejména jejich rozdílné nebo podobné sociálně - ekonomické postavení, tento závěr má spíše 
sociologický ráz. Dílčí část o pěti filmových adaptacích je zaměřena na jednotlivé dějové epizody. Práce má tak 
spíše deskriptivní charakter: shrnuje populární ženské čtivo v pěti ročnících časopisu Hvězda za první 
republiky.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


