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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: Šafářová Andrea

Název práce: Mediální ohlas děl Jacka Kerouaca v českých periodicích
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)
Finální podoba práce odpovídá zadaným tezím, dokonce zvolila širší výběr děl Jacka Kerouaca.

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)
Andrea Šafářová si vybrala pět Kerouacových zásadních děl, která u nás vyšla nikoli v nějaké posloupnosti po 
amerických vydáních (ani v USA nevycházela vzhledem k prvotní kritice beat generation a okolnostem 
chronologicky) a analyzovala pečlivě jejich mediální ohlas. Postrádala jsem interpretaci Maga z pera Martina 
Hilského (vyšla dvakrát: v doslovu Na cestě a v souboru Rozbité zrcadlo). Autorka hodnotila i zajímavé 
rozdílné přístupy k překladům, zejména v případě vydání Na cestě z roku 1978 a jeho pozdějšího rukopisného 
svitku (2009).

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 

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 

1



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura je přehledná, příloha je velmi funkční a graficky zvládnuta. V práci jsou pouze drobné překlepy.
Citační norma při uvedeném množství odkazů je dodržena 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Mediální ohlas děl Jacka Kerouaca v českých periodicích je původní kvalifikační prací. Je do určité míry 
nepochopitelné, že zatím nebyla vůle se zabývat analýzou kritické reflexe děl kultovního autora Jacka Kerouca. 
Pouze bych v závěru práce doporučila, aby bylo více rozlišeno, které texty jsou více recenzemi a které 
anotacemi, jako zářný příklad bychom mohli uvést Petra Bílka z Literárních novin, jehož texty jsou pouze 
čtenářskými doporučeními. Zaujala mne také kritika současného pedagoga FF UK Petra A. Bílka, který měl 
zcela rozličný postoj k próze Mag než Martin Hilský, zřejmě se v jeho recenzi v Tvorbě objevila jistá míra 
angažovanosti. Zajímavá je také pestrost uváděných periodik, v nichž se o dílech J. Kerouaca psalo.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Které recenze, příp. studie si nejvíce ceníte? A které Kerouacovo dílo je Vám nejbližsí? 
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!


