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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) 

Teze, jak byly  formulovány, jsou v zásadě naplněny. Autorka se od nich nijak výrazně neodklonila, pokud ano, 

víceméně funkčně a tento krok také zdůvodnila. 

 

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) 

Autorka pracuje s dostatečným počtem zdrojů, především knižních. Ovšem neuvyužívá všech zdrojů týkajících se 

článků v mediích. Také uvádí některé texty tak, že cituje ze sekundárních zdrojů (např. publicistický článek 

zveřejněný v knize jiného autora). Paradoxně se však o citace někdy opírá až příliš, místo vlastního názoru si 

pomáhá názory jiných. Nicméně v zásadě pracuje se zdroji obratně, využívá jich dostatek a cituje korektně. 

 

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 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 2 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

 

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

Po přečtení práce je zjevné, jaké má strukturní limity: tím hlavním je skutečnost, že autorka se věnuje na více než 

polovině stránek textu nikoli samotnému tématu, ale tématům vedlejším: Krylovu životu a tvorbě. V zásadě měla 

práce mít jiný poměr témat: první třetina textu Krylův život a dílo, zbylé dvě třetiny samotné téma: tedy mediální 

ohlas Krylovy tvorby.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si vybrala zajímavé téma a je vidět, že se v něm orientuje a že také umí dobře pracovat se zdroji 

(alespoň z hlediska nároků na bakalářskou práci). Její práce se nevyznačuje žádnými klíčovými nedostatky, je 

napsána navíc živě. Jak již bylo uvedeno, jejím limitem je fakt, že samotné téma je zde zpracováno jen na 

pouhých 15 stranách z celkem 45 textu. Tím se autorka sama zbavila možnosti pojmout téma hlouběji a pečlivěji. 

V zásadě jde spíše jen o neutrální souhrn toho, co bylo o Krylovi publikováno, nikoli o analýzu (či pokus o ni) 

mediálního ohlasu. To je určitě škoda. Zároveň jsou také vidět jisté limity autorky z hlediska kritického uchopení 

umělecké tvorby - spíše jen přejímá názory druhých, než aby sama přispěla čímsi vyhraněným či dokonce 

originálním.Ale je potřeba jistě zvážit opět fakt, že jde o práci bakalářskou, tedy o autora-studenta mladého... 

Jen některé dílčí stylistické či věcné výtky jako např. stále užívaný výraz "krom" místo "kromě", Krylův vzrůst 

nebyl "nemalý", ale byl naopak "malý" (s. 40), výraz "podnadpis" je vskutku bizarní novotvar atd... 

Jinak však práci hodnotím pozitivně.    

 

 

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

5.1 Pro je tak málo textu k samotnému tématu, proč je více o životě a tvorbě, když toto již bylo jinde detailně 

zpracováno?. 

5.2 Co vlastně mediální ohlas o Krylovi vypovídá? Čím nám pomohl k pochopení jeho osobnosti, tvorby?  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 29. května 2017                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


