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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) 

Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím.  

 

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 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Autor práce využívá dostatek literatury k samotnému jádru práce: hry Václava Havla, dále životopisné publikace 

o Havlovi, divadelně-historické a filosofické publikace. Chybí však byť jediná mediálně-historická či mediálně-

teoretická publikace k ukotvení tématu práce do celkového kontextu působení médií ve zkoumané době, případně 

ke zkoumání mediálního ohlasu. K tomu by přispěla rovněž definice základních pojmů typu "kritika" či 

"recenze", tedy žánrů, do kterých patří analyzované články. Rovněž není zahrnuta žádná obecně-historická 

publikace k přiblížení daných historických období. Zároveň se v seznamu zdrojů opakovaně objevuje wikipedia, 

která není vhodným zdrojem pro závěrečnou akademickou práci.  

V práci chybí i patřičný úvod do metodologie - celou metodu práce autor shrnul v úvodu do jedné věty: "Oproti 

tezím jsem se při práci držel především literárně-historické a kvalitativní mediální analýzy". Blíže tyto analýzy 

vysvětleny nejsou, ani použití na konkrétní výzkum práce. V celé práci rovněž není jasné, odkud autor čerpal 

primární materiály (novinové články) pro výzkum (což mělo být uvedeno právě v metodologii). Z poznámek pod 

čarou vyplývá, že autor pracuje s primárními zdroji, tedy s články v konkrétních periodikách, která vyhledal. Až 

v závěrečném seznamu literatury si můžeme všimnout, že jde z podstatné části o výstřižky článků ze stránek 

Knihovny Václava Havla, které tedy byly již dohledány a uspořádány na těchto webových stránkách. Není však 

popsán ani výběr periodik, ani podle jakých kritérií probíhal výběr článků - např. na str. 51 se můžeme dočíst, že 



"K premiéře této inscenace vyšlo v tehdejším tisku 10 článků" - znamená to, že autor prošel všechna tehdy 

vycházející periodika? Odkud případně informace pochází?  

 

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.)  

2 

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)  

Práce je rozdělena do tří logických celků: ohlas tří Havlových her, a to v 60. letech (kdy měly premiéry), 

v období normalizace a po roce 1989. Chybí však alespoň základní politická a společenská charakteristika těchto 

období - čím které bylo specifické, jaká byla v jednotlivých obdobích politická situace, situace v médiích a 

kultuře s využitím patřičné obecně-historické a mediálně-historické literatury (tato literatura, jak již bylo 

zmíněno, chybí). Charakteristika těchto období přitom souvisí s tím, jak (ne)bylo o Havlových hrách v tisku 

psáno. Autor se soustředí na samotné obsahy kritik (které ale interpretuje s velkou znalostí tématu a dobrým 

stylem), že opomíjí ostatní aspekty, které by měly být zahrnuty k danému tématu v odborné práci (zmiňované 

pojmy, kontext doby, postavení médií apod.) 

Co se týče dodržování citační normy, opakovaně a často chybí v práci odkaz za citacemi. Kromě toho se 

například na str. 52 autor zabývá článkem Milana Trávníčka z časopisu My 64, v odkazu pod čarou je však 

uveden "Pazourek", přičemž ani jedno z těchto jmen není v závěrečném seznamu literatury a článků. O 

nedostatečném uvádění údajů o zdroji článků viz výše. Jak použitá literatura, tak články v závěrečném seznamu 

nejsou seřazeny podle abecedy. 

Jazyková a především stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni - v celé práci se objevují pouze drobné 

překlepy, jedna hrubá gramatická chyba či chybějící závěrečné uvozovky za citacemi. Grafická úprava práce je 

velmi dobrá, přílohy nejsou. Co se týče struktury, doporučila bych více členit příliš dlouhé kapitoly v praktické 

části.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

I přes všechny výše zmíněné výtky, které se týkají spíše formální stránky textu, považuji předloženou 

diplomovou práci za zdařilou, autor projevuje velmi dobrou orientaci v tématu (text zahrnuje i podrobné rozbory 

nejen Havlových her, ale rovněž samotné podstaty absurdního divadla, včetně jeho znaků, průkopníků apod.) a je 

mu vlastní výborný styl psaní. Práce je velmi pečlivá a podrobná, rozbory jednotlivých článků komplexní - čtenář 

textu získá dobré povědomí o tom, jak bylo o hrách Václava Havla v jednotlivých obdobích v tisku informováno, 

čeho si kritici na hrách všímali, jak je hodnotili. Práci považuji za přínosnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

známku výborně.  

 

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! 

 


