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l. VZTAH SCHVÁIENÝCH TEZÍ + vÝS iknutím" zakřižlcuj ané hodnoceni

eště akceptovatqilg _télqgl

K6MENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu íezí apráce,případně konkrétní popis hlavních r"ýtek)

Autorka si včas uvědomila neúnosný ot 1"- -ut"iiit.iiri "ur-,*"tir.arrkaruristické 
Produkce v období První

reoubliky a racionálně si r,ybrala dvě relativně r.rair.á'" 
"rp,atá 

období ;;;",""' samostatného státu, časová a

pá*.*a redukce má logiku a je zdůvodněná,

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNE pnÁcn

Vlplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - O 
_ 1- U 

_ 

'',"ď*l:::::.x"'O"jící 
- výborné - velmi dobré - dobré

K9MENTÁŘ (slormí hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních rrýtek)

Vlužití literatury, "" 
J;;lňi"mantka oáuorará 

",ir*au;iupovrchu, 
lde spise o výčet termínů, případně

jednotlivých ttázorťln.z o r.rrtr.r"i, rozbor, u,taiÁi ur"šenému tématu Výkla d základnichpojmů a použité

metodiky je velice kusý _ 
",ir.*" 

p"a aný nad;á,i stranách , Metodě semiotické analýzy je věnováno 1,5

strany. Stěžejní sekundární 1iteratura b.a." rut iřóo""ringoue) je podaná na několika řádcích (Str'11)'

Teoretická část práce.le naproti tomu zbytečn é.rut ž"nuvi,řladem oúecně známýchhistorických souvislostí

oUaoU i vzniku i záníktl Česko slovenské republiky,

3. HODNOCENÍ KONEČNE PoDoBY VÝSLEDNE pnÁcn

Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 ,3. - O :1- '_ i"U:^*::e"e " 
*l"ir,",iící - výborné - velmi dobré - dobré -

POSUDEK MAGISTERSKE DIPLOMOVB PnÁCB

ejich vyplnění hotový posudelc vytiskněte,

Neodpovídá
schváleným
íezim

Odchyluje se od
tezí, odchýlení není

v práci zdůvodněné
a není vhodné

Odchyluje se od

tezí, odchýlení je

v práci
zdůvodněné, ale

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je

v práci
zdůvodněné aje
vhodné

Technika práce

Hodnocení známkou

Ň literatury ke n9]9!ému !Élqgtu
,t"aov."n"" tlteraturu a aplikovat ji

racování materiálu - zvládnutí techni

t *"b* 
^ď"d 

př,.n!rg!yé!!
nos práce k rozvoji oboru

eště řceptovatelné - téměř neq,hol,ující - zcela nedostatečne)
Hodnocení známkou

J

3.1 Losičnost struKtury prace, poulu-



3.2 zvládnutí terminolo sie oboru J

J.J Funkčnost. úroveň. přiměřenost poznámkového aparáfu J

3,4 Dodržení citační noííny (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.)

)

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

kodifikace pravopisné noríny, hodnoťte stupněm 7)

4

3.6 oorávněnost a vhodnost příloh, graťtcká úprava 2

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

Ambiciózní titul diplomové práce a příslib l,ryužiíi semiotické ana|ýzy pro rozl<ryli emocionálních intencí

v meziválečné politické karikatuře q,volává velká očekávání. Faktickým wýsledkem však je neodbYný pocit

víceméně opakovaného subjektivního hodnocení dobové produkce. Emoční vyznění 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 konotačního řetězce, aplikace
tohoto postupu z dalšího textu 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 zajímavé a původní téma, jehož zpracování fiiž s ohledem na

objem sledovaných karikatur) zůstalo z větší části v rovině deskripce,Práci přesto pokládám za záslužnou a

doporučuji 1i k obhajobě.

5. oTÁzKy NEBo xÁnrĚry. K NIMž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT MusÍ r.y.rÁoŘrr:
5.1 Změnv v poměru textové a obrazové části obsahu mezi oběma sledovanjmi časovjmi úsek1

5.2

5.3

5.4

6. N AVRHOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zaWížkujte,,1trané hodno cení)

výborně ! - velmi dobřeF.- dobře ffi- nedoporučuji k obhajobě !
zDůvoDNĚxí v pnípalĚ xnooponučEŇ

Hotový posutlek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na


