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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: Eliška Junková

Název práce: Kulturní publicistika Josefa Hejzlara o čínském umění v tisku v letech 1957-2011
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Barbara Köpplová
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)
Předložená diplomová práce odpovídá schváleným tezím. Drobné odchylky (např. vliv Josefa Hejzlara na 
kulturní publicistiku) jsou v textu zmíněny a odůvodněné.

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka se ve své práci podrobně zabývá životními osudy Josefa Hejzlara a jeho publikační činností. Vychází 
z poměrně širokého rejstříku sekundární literatury a v kapitole 3 podniká zajímavě napsané exkurzy do širšího 
kontextu tématu diplomové práce (charakteristika čínské krajinomalby a šanghajské malířské školy). Práce je 
tak zejména v první části (kapitoly 1-3) informativní a čtivá. Problematičtější je druhá a vlastně meritorní část -
anylýza uměleckého textu, zpracovaná podle metodiky Christiany Nordové. Diskutabilní je již výběr použitého 
vzorku, který zahrnuje Hejzlarovy eseje z období 1957 - 2004. V tak dlouhém období je nutné předpokládat, že 
autorův styl a pojetí eseje se bude měnit, již v důsledku historických okolností. Tomuto aspektu však autorka 
v analýze nevěnuje pozornost, i když vývoj tvorby Josefa Hejzlara zmiňuje v první části práce. Samotná analýza 
vnitrotextových faktorů je velice sporá a v jednotlivých ohledech zůstává na zcela elementární úrovni (za 
všechny příklady je možné uvést oddíl 4.3.4. - Větná struktura). Problémy analýzy jsou zřejmé i ze závěrečného 
shrnutí (oddíl 4.4), které v zásadě parafrázuje předchozí text, ale nedochází k smysluplnějšímu zobecnění. 

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 3
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.) 

1

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

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomová práce sestává z teoretické části, která ve třech kapitolách definuje klíčové pojmy a koncepty, podává 
přehled teoretických prací vůči nimž se autorka vymezuje  a charakterizuje přístupy k roli médií ve společnosti. 
Empirická část je rozdělena do sedmi kapitol a shrnujícího závěru a vysvětluje mj. metodický přístup k analýze
a obsahuje vlastní analýzu Událostí v kultuře a shrnuje výsledky interpretace. Po technické a metodické stránce 
je práce velmi vyspělá a je třeba ocenit její vyrovnanou stylistickou rovinu i zjevnou péči věnovanou finální 
editaci a korektuře.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomová práce Elišky Junkové je bohužel nevyrovnaná. Po dobře a zajímavě napsaném vstupu následuje 
nepřesvědčivá analýza uměleckého textu. Zdá se, že autorka podcenila náročnost tématu a na druhou část práce 
jí již nezbyl čas ani síly. Přínosem je však informace o autorovi, který si v rámci české publicistiky jistě 
zasloužil pozornost.

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!


