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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: Havlíková, Anna

Název práce: Literární noviny v 90. letech 20.století a osobnost Ludvíka Vaculíka
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Köpplová, Barbara
Pracoviště: 

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)
Diplomantka Anna Havlíková v zásadě zpracovala diplomovou práci v souladu se svým záměrem, jak ho 
formulovala v tezích. To, že v průběhu zpracovávání diplomové práce zemřel Ludvík Vaculík, s nímž chtěla 
autorka provést rozhovor je samozřejmě zásah vyšší moci. Chybí mi spíše slibovaná podkapitola 3.3, o vlivu
Ludvíka Vaculíka na utváření Literárních novin v 90. letech, neboť to bylo možné zjistit od spolupracovníků 
nebo přímo rozborem samotného listu. Vaculíkův duchovní a intelektuální vliv v této době za totiž pokládám za 
poměrně významný 

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 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Anna Havlíková provedla poměrně pracnou obsahovou i kvantitativní analýzu  Literárních novin 90. let. 
Nejsem si však jistá, zda výsledná interpretace výsledků je dostetečná.

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 1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1



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.) 

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

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Pro větší transparetnost autorka rozmístila podklady pro výzkum dílem do práce, částečně do příloh, takže 
čtenář má lepší představu o tom, jak autorka postupovala. Z hlediska jazykového a stylistického odpovídá 
magisterská práce požadovaným standardům. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práce Anny Havlíkové je zajímavý text, který podává pohled na peripetie výdávání časopisu Literární noviny. 
Hlavní část se soustřeďuje na analýzu deseti čísel  Literárních novin vydávaných po roce 1990, tedy vždy na 
jedno číslo ročně. Rozhovor s Vladimírem Karfíkem je přijemné čtení. Pokud jde o drobné nedostatky,  
domnívám se, že by bylo správnější citovat vždy z původního textu. Např. na s. 64 z Literárních novin a ne
z knižního výboru, podobně je tomu i na s. 49, kde je citace z De Saussura převzatá z publikace T. Trampoty a 
M. Vojtěchovské, takže je patrné že diplomantka autora a jeho knihu nečetla.  Celkově však je třeba 
magisterskou práci přáci přijmout jako dobrý příspěvek ke studiu Literárních novin.

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!


