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1. Celková 

charakteristika 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného 

cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 
4 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 

problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 

realizaci praktické části 
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
3 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 

úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
4 

6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 

odpovídající úroveň citační praxe  
3 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

Miroslav Kupka si coby cíl své bakalářské práce zvolil analýzu patopsychologických jevů jak 

je vykresluje současná britská autorka Karrie Fransman ve svém grafickém románu The 

House that Groaned. Ten se odehrává v současnosti, ve viktoriánském domě přestaveném na 

nájemní byty a umožňuje tak autorce soustředit na jediném místě šest ústředních hrdinů, 

z nichž každý trpí nějakou formou psychické nemoci, poruchy či disbalance. Autor práce se 

rozhodl pojmout svou interpretaci díla coby psychologickou analýzu panoptika nájemců.    
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 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí 

automaticky znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



 Tomuto rozhodnutí odpovídá i struktura práce. V teoretické části autor popisuje projevy a 

příčiny rozvoje jednotlivých poruch. Zároveň místy komentuje i jejich četnost a propojení se 

současným stavem společnosti a jejím vlivem na psychiku jednotlivců. Autor je vzhledem 

k šíři tématu nucen selektivně vybírat informace, což se odráží v místy značně kusém 

vyjadřování. Velmi podařená je většina pasáží, které se věnují různým aspektům komiksové 

tvorby. Praktická část je již výše zmíněnou psychoanalýzou jednotlivých postav a traumat, 

která vedla k rozvoji jejich duševních chorob. Autor ve své analýze odráží i specifika žánru a 

zejména idiosynkratický přístup eluzivní autorky komiksu Carrie Fransman.  

 Bakalářská práce Miroslava Kupky se pokouší uchopit značně spletitou a komplexní 

tématiku. Svým rozsahem i zaměřením přesahuje nároky kladené na takový typ práce. 

Autorova úporná snaha postihnout co nejdetailněji všechny aspekty díla je ovšem místy na 

úkor koherence textu, autor místy uvádí informace v jedno- až dvou větných odstavcích a 

některé kapitoly tak působí dojmem sledu jednotlivostí než coby ucelené texty.  

Celkově je nutné vyzdvihnout autorovo patrné zaujetí tématikou, které z práce činí povedený 

pokus o uchopení značně spletitého a svým vyzněním i společensky naléhavého díla.  

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

1) Mohl by autor práce nějakým způsobem podložit své tvrzení ze strany 31 ”Fransman ́s cartoonish 

style is softening the negative expressions and allows the reader to focus on the story behind.”?  

2) Bylo by možné okomentovat, jakým způsobem zapadá The House that Groaned do kánonu 

současného komiksu? Jedná se o typické, nebo idiosynkratické dílo?  

3) Jakou výpověď podává kniha o stavu současné britské společnosti? Je možné jeho vyznění nějak 

zobecnit?  

4) Bylo by možné u Demi vysledovat i jinou příčinu neochoty vycházet z bytu než agorafobii? 

5) Do jaké míry autorova práce nakonec odráží mechanismus traumat deklarovaný na úvodu práce? 

 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení 

výkonu studenta v průběhu obhajoby. 


