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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) 

Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autorka pracovala hodně s tituly, které se týkají propagandy. Na jejím základě dobře provedla charakteristiku 

propagandu. Vhodné tituly také zvolila pro kapitoly k populární kultuře. Mohla by ještě více pracovat se 

zahraničními tituly, které se týkají amerického komiksu i přímo společnosti Marvel a její produkce. Autorka dost 

používá hlavně webové stránky, například Fandom Movies Community.  V diplomové práci by ale bylo dobré 

ještě více pracovat k tematice komiksu rovněž s odbornou literaturou. Umožnila by jí tak více zařadit Marvel do 

kontextu americké komiksové produkce. Stejně tak by jí mohla odborná literatura i pomoci při analýza filmů. Je 

dobré se podívat i na obhájené závěrečné práce k tematice amerického komiksu.  

Autorka analyzovala tři filmy, kde je hlavní postavou Captain America. Domnívám se, že zde prezentovala 

zajímavé pohledy na tyto filmy. Snažila se ukázat, jak je Captain America propojený s americkými dějinami. 

Autorka prezentuje, kde jsou v analyzovaných filmech odkazy na konkrétní historické události i prvky americké 

propagandy. Dobře je také zachyceno, jakým  způsobem se i v těchto filmech pracuje s barvami. Osobně si 

myslím, že by ale pro charakteristiku postav bylo dobré zařadit ještě více dialogů z filmů.  

Z mého pohledu je ta část práce, která je věnovaná filmovým adaptacím v práci nejpřínosnější. Myslím si, že i 

filmům bylo možné věnovat více prostoru než filmovým recenzím a pohledům uživatelů databáze ČSFD. 

Autorka recenze pečlivě prostudovala. Snaží se ukázat, jakým způsobem na americká filmová kritika dává filmy 

do kontextu americké politické scény, zatímco české filmové recenze tyto kontexty tak často nezdůrazňují. 

Současně si myslím, že i z citovaných recenzí je vidět u českých recenzí jistá povrchnost při pohledu na filmy 



podle komiksů společnosti Marvel, ale to je celkově otázka kvality současné české filmové kritiky. U databáze 

ČSFD je zřejmá názorová různorodost uživatelů. Současně je ale nutné počítat s tím, že někteří recenzenti chtějí 

na sebe upozornit určitým siláckým způsobem vyjadřování, aby se prezentovali jako osobnosti s výraznými 

názory.             

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Autorka zvládla terminologii oboru. Její diplomová práce má pečlivě připravený poznámkový aparát. U textu 

k tématu komiksu je jistě vhodné, že autorka zařadila do textu řadu obrazových příloh - ukázky z komiksů, 

fotografie z filmů. Jazykově někdy pozor na určitá vychýlení z odborného stylu. Jméno Goodman je na s. 22 

chybně jako Godman. Když píše autorka o autorech jako profesorech, tak jen jestli vždy platí, že mají opravdu 

titul profesor.     

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Z předložené diplomové práce je zřejmý skutečný autorčin zájem o téma, což je jistě dobře. Autorka prokázala 

schopnost napsat odborný text. Jak jsem výše uvedl, tak z mého pohledu je nejpřínosnější ta část, která se věnuje 

analýze filmů. Autorka v ní podrobně a přehledně ukázala, jaká je charakteristika hlavních postav, jaká je 

výstavba děje a jak tvůrci pracují s odkazy na americkou historii. Analýzu zachycuje, jak Captain America je 

spojený s hrdostí Američanů, že jsou občany USA, což je záležitost, která nám není v českém prostředí tak 

blízká.    

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Procentuální shoda je vyšší, ale vychází to hodně z faktu, že autorka cituje filmové recenze, které jsou 

dostupné na internetu. Řada shod také je spojena s poznámkovým aparátem a bibliografickými údaji 

citovaných publikací. Další shody jsou způsobeny tím, že autorka používá citace z odborné literatury, 

které se objevují i v jiných textech.    

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    



C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
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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.    

 


