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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) 

Ve srovnání s tezemi autorka upravila techniku a strukturu práce, což je v textu uvedeno.  

 

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 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Autorka pracovala s odbornou literaturou k tematice Revue Devětsilu i celkově kulturnímu dění v období první 

republiky. Jistě by bylo možné využít i další publikace a studie, které se týkají Devětsilu i jeho jednotlivých 

členů. Diplomová práce prezentuje Revue Devětsilu, její význam v tehdejším kulturním dění, její hlavní autory i 

vztah k jiným uměleckým časopisům a skupinám. Autorka si dala dost ambiciózní plán, že bude sledovat 

argumentace české avantgardy na vnější kritiku hnutí prostřednictvím Revue Devětsilu. Nejsem zrovna 

přesvědčen, že tento cíl byl naplněn. Domnívám se, že se autorka mohla věnovat více textům v Revui.  Její 

kapitoly o argumentaci mohly být podrobnější, jít více do hloubky a lépe ukázat, jak vypadala argumentace členů 

Devětsilu. Když je například uvedeno, že nyní se bude zabývat kritikami a statěmi, pak bych očekával určitě delší 

kapitolu. Zde by skutečně bylo možné více rozvést, jak vypadaly polemiky Revue Devětsilu. Jaké argumentace 

používala při obhajobě svého uměleckého programu. Je uvedena polemika s Josefem Horou, ale bylo by možné 

skutečně i ji více rozvinout. Autorka uvádí, že na stránkách ReDu se objevovaly kritiky či studie většinou 

pozitivní, ba přímo opěvující. Čtenář se ale nedozví dále nic konkrétního, příklady nějakých těchto opěvujících 

kritik, jejich podobu, argumentaci, použité jazykové prostředky.         

 

 

    

 



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  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

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)  

U struktury práce je otázka kapitoly 1.2, kdy autorka zařadila do kapitoly přehled kulturních časopisů, kdy 

přebírá informace z Mukařovského prostřednictím dlouhých citací. V této podoby by tento přehled časopisů měl 

být spíše v příloze. Při opakovaném odkazování na literaturu není nutné vždy znova uvádět kompletní 

bibliografické údaje. Příloha je sice dost rozsáhlá, ale v podstatě jde jen o naskenovaný větší počet stran z Revue 

Devětsilu.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

U autorky je jistě nutné ocenit zájem o meziválečnou avantgardu. Je zřejmé, že si vyhledala odbornou literaturu i 

staršího data vzniku. Popsala okolnosti vzniku Revue Devětsilu, zastoupení osobností, uměleckou koncepci 

hnutí. Jak jsem již ale výše uvedl, tak bych viděl dobré, pokud by se autorka více věnovala stanovenému cíli, kdy 

se chtěla zabývat argumentací Revue Devětsilu. Celkově bych viděl jako přínosné, pokud by se autorka věnovala 

více obsahu časopisu a prentovala by čtenářům diplomové práce, co vše ReD obsahovala, jak se ve svých textech 

držela vytyčeného uměleckého programu, co ve svých kritikách vyzdvihovala a s kým vedle Josefa Hory 

nějakým způsobem polemizovala.     

 

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: 18. 6. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


