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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) 

Bc. Monika Kučerová měla již při zadávání tezí diplomové práce jasnou představu o tom, o čem chce ve své 

diplomové práci psát, věděla, že se hodlá změřit na dva samizdatové kulturní tituly a vycházet bude především 

z literatury, kterou uvedla v tezích. 

 

 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Oblast kulturních samizdatových periodik je téma, ke kterému již vzniklo mnoho literatury, pochopitelně různé 

kvality a hodnoty, od slovníkových příruček přes kapitoly v dějinách literatury a samostatných časopiseckých 

studií či dokonce samostatných knih. Také archiv samizdatové české literatury Libri prohibiti za dobu své 

existence značně rozšířil své fondy. Autorka tedy neměla nouzi o podklady, i když je pravda, že stále je možné 

přicházet s novými poznatky, nebo alespoň novým pojetím kontextu. V diplomové práci Moniky Kučerové se 

seznamujeme v první části práce se stručnými historickými souvislostmi, ve druhé části s oběma vybranými 

samizdatovými tituly a bohužel diplomantka nepřichází s žádnými novými poznatky.    

 

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  2 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

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.)  

  

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)  

Předložená diplomová práce není stránkovaná a tak je možné se v ní orientovat jen pomocí bohatého 

poznámkového aparátu. Přílohu k práci tvoří obálky časopisu a jsou dobrým a názorným doplněním textové části. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Moniky Kučerové je poměrně dobře zpracovanou studií dvou kulturních amizdatových 

periodik. Autorka se více než na analýzu obsahu soustřeďuje na autory, kteří se časopisech podíleli. Škoda, že 

jednotlivé biografie nedávají více informací (např. u Martina Sochy nebo Petra Kubína není uvedeno nic o jejich 

dalším vývoji). Pokud jde o úvodní částvěnovanou obecným souvislostem, bych asi nesouhlasila zcela 

s formulací (kapitola 1.4) že "Dělnické hnutí dosáhlo vrcholu na konci roku 1968", neboť normalizace byla 

záležitostí "aparátčíků", kteří se sice dělnickou třídou oháněli, ale sami k ní již měli daleko. Jako celek, i přes 

drobné výhrady, je práce zajímavá a je nepochybně napsaná s určitou nostalgii účastníka zajímavé doby.  

 

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! 

 


