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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Steklík Daniel  
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Autor/ka posudku 
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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) 

Bakalářská práce odpovídá stanovenému cíli. V úvodu Daniel Steklík zdůvodňuje proměnu struktury práce, 

k normalizačnímu období nebyl dostatek publicistických a recenzních textů. Upustil i od rozhovoru, částečně i ze 

zdravotních důvodů Vr. Brabence.   

 

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 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) 

Osobnost Vratislava Brabence je  v současnosti více medializována v audiovizuálním prostoru (televizní a 

filmové dokumenty) a v knižním rozhovoru Renaty Kalenské. Jeho činy a tvorba jsou neodmyslitelně spjaty 

s působením v The Plastic People of the Universe, angažovaností, vězněním a exilem v normalizačním období. 

V těchto aspektech je životopisná studie opřena o dostatek materiálu, chybí mi komplexnější ohlasy na básnickou 

tvorbu, které se dají objevit, např. z pera Jana Štolby nebo Jiřího Trávníčka, i když uznávám, že jich není mnoho.   

 

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 1 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Daniel Steklík píše kultivovaně, dokáže argumentovat a snaží se dodržet i citační normu, občas zapomněl uvést 

citační stranu. Práce vznikala v časové tísni, jistě by nabyla hlubších souvislostí v interpretačních soudech.  

Poznámka k závěru: Heinrich Böll je významný německý autor, nikoli jen redaktor.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Diplomant si byl vědom, že u Vratislava Brabence je těžké odmyslit si veškeré jeho občanské aktivity od jeho 

mládí po ty porevoluční, které jsou i inspirací pro jeho písňovou a básnickou tvorbu.   

Práce prozrazuje zaujetí tématem a shrnuje spíše publicistické texty, vážící se k jeho osobnosti a ohlasy na jeho 

zhudebněná aranžmá textů Ladislava Klímy apod.  Básnickou tvorbu Daniel Steklík hodnotil víceméně nahodile, 

mohl se aspoň pokusit její surový a asociativní charakter pojmenovat.  

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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! 

 


