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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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Tereza Lišková si pro svou práci vybrala vděčné téma – Hvězdné války jsou z naratologického hlediska nesporně 
zajímavé, což dokládá i to, že je Marie-Laure Ryan často používá jako příklady, a bohužel i to, že na téměř 
totožné téma vznikla diplomová práce Valérie Vitoušové, jež byla obhájena před rokem. Posouzení, zda se jedná 
o opomenutí diplomantky, ponechám na komisi. Text Terezy Liškové je nicméně kvalitní, ač nepříliš ambiciózní 
naratologickou sondou. Diplomantka vychází z relevantní literatury a dobře s ní pracuje, avšak výběr zdrojů je 
poměrně úzký. Bylo by vhodné zahrnout i filmově-vědní nebo literárně-vědní pohled na žánr sci-fi. V tom 
případě by se také autorka nemusela dopouštět nepřesných tvrzení, jako např. že Star Wars "spadají do populárně 
naučného žánru science-fiction", a dověděla by se, že Star Wars se obvykle řadí do podžánru "space opera".  
Samotná aplikace naratologických teorií na materiál Star Wars je dobrá, ač není jasně vysvětleno, proč nejsou  
všechny studované mediální texty podrobeny témuž analytickému postupu. Autorka nicméně dochází 
k zajímavému závěru o tom, že epizoda IV je klasickým "proppovským" narativem, zatímco zbytek série je 
zaměřen především na vývoj postav či prezentace fikčního světa. Škoda, že tento závěr není dále rozveden a 
vysvětlen - jistý náznak je vidět například na str. 60, kde autorka komentuje zařazení milostné zápletky do epizod 
I–III. Také není příliš jasné, proč autorka nezmiňuje připravované pokračování Star Wars od studia Disney a 
nekomentuje rozhodnutí studia "vymazat" celý kánon Star Wars kromě epizod I–VI.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Po jazykové stránce je práce nadprůměrná – autorka píše velmi lehce, a přitom přesně. Na několika místech jsou 
překlepy ("zajimavý", str. 16, "Hans Solo", str. 45 atd.), ovšem v nijak alarmující míře. Za nešťastné považuji 
použití termínu "moderní narativ" na str. 61. Naráží tím autorka na modernismus jako literární směr? Nebo na 
"modernost" v laickém významu? Každopádně to je matoucí. Podobně nerozumím termínu "diskurz narativu" na 
str. 15. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce Terezy Liškové je kompetentním naratologickým pojednáním o Hvězdných válkách, postaveným na 
dobrém porozumění základní naratologické literatuře. Bohužel zůstává poněkud "při zemi" – používá metody, 
které jsou nejvíce nasnadě, a zůstává ponejvíce na rovině deskripce. Doporučuji proto práci hodnotit známkou 
velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Z jakého zdroje jste čerpala informace o odměnách ve hře Knights of the Old Republic? (str. 15)  
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


