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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Řezníková Ivana  
Název práce: Komiksy časopisu Ohníček v letech 1969-1971: sémiotická analýza 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Rábová Tereza 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 
 
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 práce zcela koresponduje s tezemi, stejně jako způsob zpracování zvoleného tématu. Struktura práce se 
odchyluje od původně stanovených tezí s jednoznačně pozitivním vlivem na celkovou koncepci práce (omezení 
vzorku poskytlo více prostoru pro zpracování jednotlivých titulů; problémy s dostupností materiálu atd., viz s. 2) 
Zařazení kapitoly 2 vhodně zasadilo téma do kontextu.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka zvolila adekvátní výběr potřebné literatury, jistě by však bylo možno nalézt i další možná východiska. S 
vybranými koncepty autorka pracuje s pochopením (Propp, Macura, Kruml). Text je velmi přehledně a logicky 
strukturován, analýza sémiotických kódů komiksů je vhodně aplikovaná.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

2 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Text je stylizován neobyčejně vyzrále (místy i s autorskou ironií), jazyk je užíván s citem a  přirozeností, 
vyzdvihnout je třeba zdařilou práci s prostředky textové návaznosti (koherencí a kohezí textu) a bohatou slovní 
zásobou (také práce s terminologií), a to i přes drobné interpunkční a typografické chyby, překlepy a další 
(bezobratlí).  Jasná struktura práce (teoretické ukotvení / rámec, analýza jednotlivých komiksů, syntetické 
kategorie zpracované na závěr) se také podílí na čtivosti textu. Ocenit je třeba i zařazení obrazových a 
souhrnných příloh.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka předkládá konzistentní práci věnující se analýze vybraných obsahů časopisu Ohníček v daném období, 
které zpracovává vhodně zvolenou metodou (sémioická analýza). Pečlivé zpracování jednotlivých čísel časopisu 
Ohníček v letech 1969-71 představuje cennou práci s původním materiálem a  svědčí o zájmu autorky o téma. 
Závěry by bylo možno dále zpracovat a interpretovat více s ohledem ke společenskému a kulturnímu dobovému 
kontextu (vnitřní a vnější podmínky vzniku, situace a intence jednotlivých autorů, souvislost s dalšími časopisy, 
"zákulisí", konkrétnější dobové aluze atd.), což ovšem nebylo (a nemohlo být)  záměrem předkládané práce.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Zmiňujete se o 2, resp. 3 komiksech nečeského původu, viz s. 20 a 39. Jsou tedy reálně 2 nebo 3? 

Vysvětlete.  
5.2 Vyskytoval se ve vybraném vzorku také seriál "Otazníky detektiva Štiky"? O jaký formát by se jednalo? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


