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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) 

Autorka se od tezí odchyluje ve zkoumaném období, na místo původně vytyčeného období 1948-1989 zvolila 

v bakalářské práci kratší období 1948-1953. Domnívám se, že tato změna je vhodná, neboť i tak je text na 

bakalářskou práci velmi obsáhlý. 

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Samotná analýza funkcí socialisticko-realistické poezie v deníku Rudé právo je podle mého soudu velmi zdařilá. 

Autorce se podařilo vystihnout hlavní funkce poezie v mediální komunikaci, její výklad je v této části práce 

logický a závěry podložené. Problém však vidím v teoretických kapitolách a v práci s literaturou. Autorka řadí za 

sebe citace, často bez vlastního výkladu nebo doplnění. Na některých místech se citace tlučou - buď říkají 

částečně totéž, jen jinými slovy, anebo se tu mísí primární literatura se sekundární a čtenář nemá šanci se bez 

autorčina vodítka zorientovat. Odborný text nelze vystavět jen na citacích, výklad pak nepřináší nic nového, je 

třeba být do jisté míry původní i v práci s literaturou. Stejným způsobem bohužel autorka přistoupila i k výkladu 

přeměny literatury v letech 1948-1953: na místo souvislého logického výkladu máme za sebou poskládány 

jednotlivé události (sjezdy a konference), bez dostatečného kontextu a propojení v souvislý celek. Celkově chybí 

podle mého názoru teoretické části výkladu syntéza předkládaných dat. Je zajímavé, jak moc se výklad vylepšuje 

v analytické části. Zde autorka dobře vyvažuje citace a vlastní analýzu. Jen se domnívám, že mohlo být více 

představeno Rudé právo i autoři básní, alespoň v poznámkách pod čarou. Nepochopila jsem význam kapitoly 

Shrnutí: na místo shrnutí se tu totiž objevují další příklady motivů a témat v socialisticko-realistické poezii. 

 

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 2 

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.) 

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Struktura práce je místy nelogická: například kapitola o socialistickém realismu mohla být zabudována do 

kapitoly o přeměně literatury v letech 1948-1953, některé informace se zbytečně zdvojují (například Štoll a jeho 

referát).  Problém jsem měla se zkrácenými citacemi - u webových stránek, ale zejména u citací článků. Podle 

mého názoru není možné u citací neuvádět jméno autora a název článku, čtenář se pak v textu ztrácí. 

Problematické to je samozřejmě i u básní. U řady z nich autorka vůbec neuvádí jméno jejich autora. Stylisticky je 

úroveň práce v teoretické části práce slabší, autorka místy používá velmi zvláštní slovosled, po jazykové stránce 

je práce v pořádku. Grafická úprava práce je taktéž na vynikající úrovni. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorce se podařilo zpracovat v bakalářské práci velmi zdařilou analýzu funkcí poezie v Rudém právu v letech 

1948-1953. Jedná se o nesmírně zajímavé téma, do značné míry původní. Autorka však podle mého soudu musí 

do budoucna zapracovat na lepší (původnější) práci s odbornou literaturou, na důkladnějším citování článků a 

také na stylistické úrovni práce. 

 

 

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

5.1 Jaký je Váš pohled na socialisticko-realistickou poezii v tvorbě uznávaných básníků, například Vítězslava 

Nezvala, Josefa Hory či Vladimíra Holana? 

5.2 Několikrát se okrajově zabýváte myšlenkou, která by mě velmi zajímala: jak poezie na čtenáře Rudého 

práva působila. Narazila jste ve svém zkoumání na nějaké ohlasy čtenářů?  

 

 

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! 

 


