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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce si klade za vysvětlit a zhodnotit roli 

studentských, v Praze vydávaných časopisů a možná ještě více jejich redaktorů, před a během „sametové 

revoluce“. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):  

Práce je vystavěna na využití přiměřeně širokého základu pramenů a literatury, s nimiž autorka dokáže 

zacházet (možná že ve stěžejních kapitolách až příliš mnoho příliš dlouhých citátů místo vlastního výkladu, 

většina z Otáhalovy knihy, příp. z rozhovorů či memoárů Mejstříka a Pajerové). Práce má logickou strukturu, 

v celku logickou argumentaci, někde se snad k cíli dostává zbytečně ze široka (ve smyslu časovém i věcném). 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  

Formální náležitosti, grafická úprava v pořádku, totéž odkazy, citace. Styl a jazyk poněkud těžkopádný a 

jakoby zbytečně rozvláčný. 

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):  

Trochu těžkopádný jazyk, někde zbytečně zeširoka založený výklad, klíčové pasáže jsou možná až příliš 

proloženy citáty (viz výše) na úkor vlastního výkladu. Přesto plní hlavní cíl: podává logický a přehledný 

výklad role studentských časopisů a jejich redakcí v kontextu celospolečenského vývoje na podzim 1989. 

Možná by práci PROSPĚL trochu intenzivnější pokus o obsahovou analýzu studentských časopisů pro celé 

období, kdy vycházely. 

  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Do jaký míry lze konstatovat názorový vývoj studentských časopisů? Resp. v čem se liší (líší-li se) ty 

z roku 1988 v porovnání s podzimem 1989? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): K obhajobě doporučuji. B. 

 

 

Datum: 6.6.2018        Podpis: O. Tůma 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


