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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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomantka zdůvodňuje posun cíle výzkumu, nemělo smysl se věnovat rozdílu mezi zpravodajským a
uměleckým komiksem (viz dále).
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

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
B
B
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Helena Králová si vybrala jako téma práce značně aktuální formát zpravodajství na webu- zpravodajský komiks.
V práci se snažila vyrovnat s definováním televizního zpravodajství, teorií a vývojem komiksu, vznikem tohoto
formátu a jeho sledovaností a tematické pestrosti, k čemuž jí sloužil pečlivě provedený výzkum, na který jí
odpovědělo pouze 72 respondentů. Zde nastává závažná otázka- je zpravodajský komiks spíše zpravodajstvím
nebo komiksem? Diplomantka hledala odpověď i z výsledků tří rozhovorů- s aktéry tvorby zpravodajského
komiksu a s teoretikem komiksu. Tuto část považuji za nosnou v celku práce.
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

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby

Hodnocení písmenem
A
A
A

3.4
3.5

s autorem 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 práce

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Ve všech jazykových a formálních ukazatelích diplomantka výborně dodržuje normu. Vybrané zpravodajské
komiksy dokumentují téma práce.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Helena Králová si vybrala víceoborové téma, které stojí více na nabídce televizního zpravodajství ČT 24 pro
mladé diváky než na nějakém uměleckém zpracování komiksové formy. Zpravodajský komiks je více obrazovým
formátem, přepisujícícím digitálními technologiemi samotné televizní reportáže. Oceňuji všechny rozhovory,
postihující vznik tohoto formátu (redakce webu ČT24 a komiksový autor ) a definování komiksu jako umělecké
autorské formy( teoretik komiksu), a tudíž i odlišnosti od zpravodajského komiksu .
Samotný výzkum nepřináší tolik zjištění, dalo se očekávat, že bude sledován mladší generací a také , že se jeho
forrnát bude šířit více mezi nimi. Oceňuji taktéž pracnost a široký tematický záběr práce.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU
Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND.
Komentář pro případnou shodu nad 5%:
6.1
Větší shoda je pouze u formálních ukazatelů kvalifikačních prací UK.
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum:

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

