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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) 

Předložená diplomová práce Andrey Škopkové se  ve výsledné podobě poněkud odlišuje od původního záměru, 

který autorka velokryse uvedla v tezích. Domnívám se, že je to přirozené a logické, neboť původní vymezení 

práce odpovídalo spíše práci disertační. Andrea Škopová odchýlení od tezí řádně v úvodu uvedla. Cením si jejího 

zájmu o avantgardní umění dvacátých let, které v současnosti mnoho zájmu nepoutá. 

 

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)  

Téma avantgardního umění a specificky časopisu ReD je nepochybně zajímavé a může být i pro součastnost 

podnětné. Sekundární literatury k tématu je mimořádně mnoho a je škoda, že Andrea Škopková vycházela podle 

seznamu literatury, pokud jde o českou literaturu, především z  publikací Štěpána Vlašína a nevyužila novější 

studie.  Historickou analýzu diplomantka prokládá častými úvahami, kterými se pokouší  o pochopení dobového 

kontextu.  

 

 

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.)  

1 

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 2 

 

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

Domnívám se, že Andrea Škopková se pokusila zpracovat příliš složitě pojaté téma a snažila se zahrnout mnoho 

podstatných jevů dané doby.  Usnadnila by si situaci, kdyby  si předem stanovila, že vzhledem ke studovanému 

oboru,  se zaměří např. na analýzu obsahu ReDu, neboť tu doposud, pokud vím, nikdo ještě neudělal. A na 

základě této analýzy pak bylo možné se zabývat postavením listu mezi ostatními kulturními časopisy dané doby.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Andrey Škopkové je zajímavý pokus o příspěvek ke studiu moderního umění 20. let 20. století 

na příkladu jednoho vybraného časopisu. Je zřejmé, že některé soudy by potřebovaly ještě více promyslet, např. 

úvaha o vztahu české žurnalistiky k literatuře (s. 24) nebo formulace "v souladu s ideou Karla Teigeho napsal 

marxistický filosof Antonio Gramsci…" nepředpokládám, že Gramsci znal Karla Teiga. Na s. 26 se zdá, že jde o 

dvě osoby, neboť jednou autorka hovoří o Filippu Marinetttim, podruhé o Tomassu Marinetim. Podobných 

drobných výtek je v práci ještě více, avšak i tak je třeba ocenit pokus o samostatné myšlení a autorčin přístup 

k tématu.  

 

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! 

 


