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Losičnost struKtury prace,
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zvládnutí terminolo sie oboru
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Funkčnost. úroveň. přiměřenost poznámkového aparáfu
Dodrženícitačnínoííny(pokud §e v textu opakovaně objelují pasáže přejaté
bezudání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vlrdávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění,nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení"navrhněte, aby
s autorem bylo zaháieno disciplinární íízeri.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné noríny, hodnoťte stupněm 7)
oorávněnost a vhodnost příloh, graťtcká úprava
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KOMENTÁŘ (slolní hodnocení obsahu výsledné práce,případně konkrétnípopis hlavních výtek)

Ambiciózní titul diplomové práce a příslib l,ryužiíi semiotické ana|ýzy pro rozl<ryli emocionálních intencí
v meziválečnépolitické karikatuře q,volává velká očekávání. Faktickým wýsledkem však je neodbYný pocit
víceméně opakovaného subjektivního hodnocení dobové produkce. Emočnívyznění zkoumaných karikatur se
v zásadě překrývá s celkem samozřejmými sentimenty veřejnosti - euforií nad vznikem samostatného státu
v prvním, sledovaném období a obavami, strachem, deziluzí a smutkem ve druhém období. Přestože autorka
v kapitole VII (str. 36 a 37) uvádí, že její analýza bude r,ycházet z Barthesova konotačníhořetězce, aplikace
tohoto postupu z dalšíhotextu není zíejmá.
4. SHRNUJÍCÍ KoMENrÁŘ rronxOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tómatu a závěŇ apod.)
Diplomantka si pro svoji práci r.ybrala velice zajímavéa původnítéma, jehož zpracování fiiž s ohledem na
objem sledovaných karikatur) zůstalo z většíčásti v rovině deskripce,Práci přesto pokládám za záslužnou a
doporučuji 1i k obhajobě.
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Změnv v poměru textové a obrazové části obsahu mezi oběma sledovanjmi časovjmi úsek1
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Hotový posutlek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na

