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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) 

Předložená práce odpovídá tezím. Došlo pouze k jistému odklonu od navrhovaného zkoumaného materiálu 

(nebyly zkoumány všechny uvedené časopisy), což je však pochopitelné vzhledem k možnému nedostatku 

vhodných textů k analýze.  

 

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 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

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, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce je rozdělena na dvě části, úvodní historický výklad a následnou analýzu komiksové kritiky v Česku. Mezi 

oběma částmi je značný kvalitativní rozdíl, který poněkud kazí celkový dojem z práce. Historický výklad je 

kompilát založený na dvou publikacích (Paul Gravett a Olga Bezděková), který nenabízí žádný inovativní vhled 

do problematiky, má proto zcela zbytečný rozsah a v práci nehraje hlubší roli.Samotná analytická část už nabízí 

relevantní komentář k situaci české komiksové kritiky, i když by se jí dal vytknout blíže nezdůvodněný výběr 

analyzovaných textů, autorů a médií. V závěru práce autor nastiňuje několik zajímavých myšlenek (malé zapojení 

komiksových autorů do kritiky, shoda v pojetí komisové kritiky v zahraničí a v ČR), které bohužel nejsou 

hlouběji rozvinuty. Po obsahové stránce jsou splněny běžné nároky na úroveň magisterské diplomové práce.   

 

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  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 

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.)  

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Po formální stránce je problematická první část práce - historický výklad, který je založen na dvou publikacích a 

ve struktuře práce nemá v tomto rozsahu hlubší smysl. Práce má po stylistické stránce dobrou úroveň, i když by 

v některých pasážích šlo vytknout poněkud příliš publicistický styl. Citační norma je dodržována a rozsah příloh 

je rozumný, po formální stránce je tedy práce vyhovující.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce prokazuje, že autor má o tématu komiksové kritiky v ČR přehled a dokáže se k němu 

relevantním způsobem vyjádřit. Celkový dojem bohužel kazí úvodní historický výklad, který čtenáři práce ani 

případným dalším výzkumníkům nic nového nepřináší, pracuje s malým množstvím literatury a má neúměrný 

rozsah. Následující analytická část je již přínosným počinem. Vytknout by se jí dalo pouze poněkud volné 

metodologické zakotvení, které se projevuje v málo zdůvodněném výběru analyzovaných textů a autorů - lze 

snadno namítnout, že při výběru jiných textů a recenzovaných komiksů by šlo snadno dojít k jiným závěrům. 

Práce i přes dílčí nedostatky jako celek odpovídá běžnému standardu magisterských diplomových prací a proto ji 

navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře s možnou korekcí v závislosti na průběhu obhajoby.   

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jaká byla kritéria pro výběr analyzovaných komiksů, autorů a médií? 

5.2 Jakou roli hraje v české komiksové kritice fanouškovská mentalita a nedostatek editoriální kontroly 

v některých publikačních plaformách (osobní blogy apod.)? 

5.3 Jak je na tom česká komiksová kritika se zájmem čtenářů? Pro koho jsou recenze a kritiky vytvářeny? 

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! 

 


