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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
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: Thi Hoai Le
Název práce: Časopis Živel a jeho grafický design
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Filip Láb
Pracoviště: IKSŽ
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se mírně odchyluje od tezí, změna je zdůvodněna a ku prospěchu práce. Struktura práce neodpovídá
standardní struktuře bc prací, ale vzhledem k tématu a pečlivému zpracování celku práce není na závadu.
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
2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Z hlediska je obsahu je práce víceméně bez připomínek, některá tvrzení mohu považovat za mírně diskutabilní
(opravdu je Živel kulturně-společenským časopisem? opravdu můžeme i-D považovat za alternativní časopis?
opravdu Živel více neuspěl, protože neměl plnohodnotnou webovou prezentaci?).
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
3
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce svou strukturou neodpovídá standardnímu vědeckému textu, postrádá řazení na teoretickou a praktickou
část, jasnou strukturu. Kladně hodnotím grafickou úpravu textu, práci se zdroji a dobovými materiály.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Práce se s několikaletým odstupem věnuje tématu již několikrát na FSV UK zpracovávanému, v tomto případě
autorka shrnuje i poslední léta fungování časopisu Živel. Práce obsahuje celkem reprezentativní popis geneze
časopisu, jeho inspiračních zdrojů, atd. Autorak si dala práci s rozhovory s tvůrci časopisu i dohledáním celé
řady relevantních zdrojů, samotnou práci pak vkusně a čistě zalomila. Práci hodnotím kladně a doporučuji k
obhajobě s hodnocením výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Co myslíte, že je podstatou nižšího zájmu o časopis tohoto typu dnes?
5.2
Znáte nějaké jiné domácí časopisecké projekty postavené na podobně výrazném grafickém řešení?
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
Navrhuji hodnocení známkou výborně až velmi dobře v závisloti na průběhu obhajoby.
Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu
sekretariátu příslušné katedry!

