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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

POZOR: Vpočítači vypliíujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplněníhotový posudek vytiskněte,

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry.

Typ posudku ("kliknutím" zakřížkujteplatnou variantu)
Posudek vedoucího práce O Posudek oponenta [g]

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Kubalík Jiří

Název práce: Český dětský kreslený seriál ve službách nového režimu na příkladech seriálů Rychlé šípy a
Jiskrovci (1945-1949)
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Švec Štefan
Pracoviště: IKSŽ FSV UK

')b 'h d1 VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZí A VÝSLEDNÉ PRÁCE (kl'k ť " křížkuit
"

I nu lm za nz UJ e vy rane o nocem
Odpovídá Odchyluje se od Odchyluje se od Odchyluje se od Neodpovídá
schváleným tezí, odchýlení je tezí, odchýlení je tezí, odchýlení není schváleným
tezím v práci v práci v práci zdůvodněné tezím

zdůvodněné aje zdůvodněné, ale a není vhodné
vhodné není vhodné

1.1 Cíl práce [g] O O O O
1.2 Technika práce [g] O O O O
1.3 Struktura práce [g] O O O O

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavním výtek)
Výsledná práce odpovídá schváleným tezím

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedine čné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré-
. ~ ~ k I ' h I d t t ~ ')je ště a ceptovate ne - temer nevy OVUjlCI - zce a ne os a ecne

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp . zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případněkonkrétní popis hlavních výtek)
Práce na zajímavém materiálu analyzuje podoby propagandy, užívané k socializaci dětí a mládeže v poválečném

mládežnickém tisku . Autor interpretuje vhodně vybraný vzorek komiksových dětských seriálů, analýza mhla být
i hlubší a podrobnější , pro účely práce je však dostatečná.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉPOD OBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedine čné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -
. ~ ~ k I ' I I d ~ ')je št ě a ceptovate ne - temer nevynovujici - zce a ne ostatecne

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 4
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 3
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Formálně je práce zvládnutá solidně. Zásadnější výtku mám jen ke zpracování seznamu pružité literatury, který
není řazen abecedně a je obtížné se v něm orientovat a literaturu dohledávat. V práci se objevují řídké, nikoliv
však zcela výjimečné překlepy, zasloužila by ještě jednu důkladnou korekturu.Už jen název komiksu Rychlé
šípy se v ní objevuje ve třech variantách (Rychlé šípy, Rychlé Šípy i rychlé šípy).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘHODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky ,
původnost tématu a závěrů apod.)
Diplomová práce Jiřího Kubalíka se věnuje popisu kreslených seriálů Jiskrovci a Rychlé šípy a způsobů, jimž do
nich pronikala dobová propaganda. Tento popis je výstižný a dostatečný. Práce odpovídá nárokům na
magisterskou diplomovou práci kladeným. Z hlediska oponenta mám jen několik výtek:
a) Text se soustředí rovněž na hodnocení formální podoby obou komiksů zhlediska teorie komiksu. Toto
hodnocení není zcela vztaženo k hlavnímu tématu (rozboru propagandistických postupů), byť by se kněmu
vztáhnout dalo , navíc vychází spíše ze současných jředstav o podobě komiksu než z představ dobových.
b) K analýze propagandistických prostředků v komiksech obsažených se autor odráží od teorie a praxe
propagandy hitlerovského Německa, reprezentované Josephem Goebbelsem. Rozboru této podoby propagandy a
jejích východisek autor věnuje velkou část textu, přičemž propagandisty poválečné nazývá Goebbelsovými
"následovníky". Mám za to, že pro vysvětlení propagandistické teorie i praxe režimu nastupujícího u nás kmoci
v roce 1948 by bylo vhodnější užít příkladů a materiálů propagandistů sovětských, znichž jejich skuteční domácí
"následovníci" vycházeli přímo.

c) V teoretické části práce autor několikrát zmiňuje aristotelskou teorii dramatu, aniž by jedinkrát citoval
samotného filozofa, jehož vykládá pouze přes sekundární interpretace.
Přes tyto výtky a přes nevelké formální výhrady považuji práci Jiřího Kubalíka za podnětnou, pro obor
zajímavou, zabývající se přínosným tématem a dosahující ospravedlnitelných závěrů. Navrhuji ji hodnotit
známkou na škále výborně-velmi dobře v závislosti na předvedené obhajobě.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Co víte o teorii a praxi propagandy v sovětském Rusku , jejích hlavních představitelích a o rozdílech mezi

touto propagandou a propagandou nacistickou?
5.2 Viděl jste poslední díly Rychlých šípů, vycházející ve Vpředu po únoru 1948 a změnila sev těchto dílech

nějak podoba seriálu ve snaze přiblížit ho dobovým požadavkům?

5.3 Proč jste místo Fořta nešel přímo k Aristotelovi?
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně ~ - velmi dobře ~ - dobře D - nedoporučuji k obhajobě D
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

.)-~ (; ~ "2~ ro
Datum: . POdPiS:.~ .

I Hotový posudek vytiskněte,podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


