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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce. 

x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

x    

Autorka se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

x    

Autorka správně cituje. x    

Autorka nic podstatného neopomenula (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím 

jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

x    

Autorka pravidelně konzultovala s vedoucím práce x    

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Autorka se ve své práci zabývá komiksem zaměřeným na antické dějiny, přičemž se snaží vyhnout 

antické mytologii a seriálu Asterix, které jsou již zpracovány. V průběhu přípravy pracovala hodně 
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samostatně, a to jak ve výběru děl, tak v jejich posuzování. Přitom se nevyhýbala konzultacím, ale 

vždy mé připomínky zpracovala po svém. Musím podotknout, že ku prospěchu věci. Také musím 

vyzvednout, že nezůstala u komiksů v češtině, ale zohlednila i světovou produkci (v angličtině), která 

nebyla do jejího rodného jazyka přeložena.  

Autorce nejde jen o prezentaci jednotlivých děl, nýbrž o jejich kritické zhodnocení v oblasti historické 

přesnosti, přičemž si je vědoma, že komiks není dokument, nýbrž zábavná literatura. Ačkoli ještě 

neabsolvovala průpravu didaktiky, její závěry o využití komiksu v hodinách dějepisu či 

volnočasových aktivit jsou intuitivně adekvátní. K výbornému výsledku jí od začátku pomáhá akribie, 

s níž k tématu přistupuje. Práce je navíc napsaná čtivou formou. 
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