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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce odpovídá zadaným tezím, pouze byla proměněna v názvu tetralogie 130 za trilogii 130. Avizovaný čtvrtý díl
nevyšel.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
A
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Většinou nehodnotíme takto striktně výbornými, ale Jakub Kadlec vstoupil do svého tématu diplomové práce
s hlubokým poznáním odborné literatury, rozkryl původní mýty i s jejich přeznačením a sémiologickým
zkoumáním soudobé mytologie R. Barthese. Definování a odkrytí znaků současného komiksu včetně vhledu do
současné produkce je pochopeno s nadhledem. Vlastní analýza mýtů v Nikkarinově trilogii je původní a opět
nikoliv nahodilá, nýbrž je zřejmé, že se diplomant dobře orientuje v kulturním a literárním kontextu.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

Hodnocení známkou
A
A
A
A

3.5
3.6

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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Až na pár drobných překlepů diplomová práce vykazuje vysokou jazykovou úroveň. Její součástí je rozhovor
s Nikkarinem, autorem komiksu. Obrazové přílohy dokumentuji vhodně komentované mýty.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Diplomová práce i přes svou útlost je kvalitním příspěvkem k interpretaci jednoho z nejvíce oceňovaných českých
komiksů poslední dekády. Jakub Kadlec prokázal znalost a schopnost pojmenovat různorodost mýtů
v Nikkarinově trilogii i s odkazy na jejich původní roli a zejména na umělecké a kulturní podhoubí, které nás
obklopuje. Doporučuji ji k publikování a oceňuji známkou A.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum:
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Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.

