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Typ posudku (,,kliknutím.. zalďíŽkujte platnou variantu)
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KOMENTÁŘ (slovní hodnocení váahu tezi apráce, případně konkrétrí popis hlavních výtek)
Autorka se sice od schválenýchtezi odchýlil4 ttm, Že částečně pozněnila stnrkturrr práce, nicméně tato mlěna
byla vedena snahou práci zkvalitnit, což se jí zďaŤi|o. Podstatné je, Že autorka naplnila cíl práce.

2. HoDNoCENÍ oBsAHU VýSLEDNÉ pnÁcr
VwlňuitečíslicínaŠkále1.-2-3-4-5íwbomé-velrnidobré-dobré-dostatečné*nedostatečné

Hodnocení zniímkou
2 . 1 Relativní úplnost zpracované literaturv ke zvolenému tématu I

2.2 Schopnost lcitickv whodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ii 2
z . ) Uroveň zpracování materiálu. resp. zvládnutí technikv empirického výzkumu I
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1

I

2.5 Původnost oráce. ořínos oráce k rozvoii oboru I

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu rnýsledné práce, případně konkrétní popis hlavních V}'tek)
Až na drobný nedostatek, kteý se ýká teoretické části práce - přece jen je současná teorie komiksu a diskuse o ní
poněkud širší (napřftlad ažv otince zžk|adní deťrnice) domnívám se, že autorka způsobem odpovídajícím
diplomové práciproMzala jak schopnost vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji, tak i zvládnout
techniku empirického ýzkumu. Fráce je podle mého názoru přínosem k rozvoji oboru . cením si na ní i fakt, že
se nesoustředila jen na americká komiksová díla, ale také na pro evropsloý komiks mnohem důležitější
frankofonní produkci.

3. HoDNoCENÍ KoNEčNÉ PoDoBy výsr,noxÉ PRÁCE
Vvn]iiuite číslicí na škále l _2-3 -4 -5 (v.ýborné-velmi dobré - dobré-dostatečné-nedostatečné

Hodnocení mámkou
3 . 1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů

1
) . 2 Zv|áďttutí terminolo sie oboru 1

Funkčnost. úroveň. ořiměřenost oomámkového aoarátu I
3.4 Dodržení citační noÍmY (pokud se v textu opakovaně obievuií pasáže přeiaté I

1. vzTAH SCHVÁLENýCHTELÍA \^ÍSLEDNÉ pnÁcn
Odchyluje se od
tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné



bezuďání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v texfu 4istite přejaté pasáŽe
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění' nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení.. nawhněte, aby
s autoremlkou bvlo zaháieno disciplinární řízení.)

3.5 Iazyková a sýlistická uroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace oravooisné normv. hodnoťte stupněm 5) 

+
L

3.6 oorávněnost a vhodnost pří|oh. sraficld úDrava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konlffétní popis htavních výek)
Práce s pomámkouým aparátem je na odpovídající urovni, stejně jako dodrŽení citační norÍny' velmi oceňuji
vysokou kvalitu graťrcké úpravy a promyšlený způsob, jalcým autorka pracovala s přílohami. I zdránlivě drobné
nápady - jako například typicky komiksová bublina, do níž jsou umístěná čísla stránek - svědčí o péči, kterou
autorka práci věnovala' Drobné ýhrady 1ze mitv určitrých pasážích ke stylistické urovni práce, není to však
nějaká podstatná závada, která by snižovalajejí hodnotu.

4. SHRNUJÍCÍ KoMENrÁŘ rronNoTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce' její silné a s1abé
stránky, původnost témafu a závérí apod.)
Domnívám se, že autorka vytvořila velice kvalitrí práci, kterájejednak vítaným příspěvkem k bádání v daném
oboru, ale kromě toho má i přesah do dalších oblastí. Hodnotím ji proto jako uýbornou.

Ázrv NEBo NÁtuňry. KNIMŽ sE PŘI oBHAJoBň usi vy"lÁoŘrr:

6. NAvRHovANÁ ZNÁMKA (,'kliknutím.. zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně ffi _ velmi dobře f] - aonre n _ nedoporučuji k obhajobě D

ZDUVODNĚNÍ v pnÍpaoĚ NBpoponuČBNÍ

Datum: u . 4.1,c4Ý Podpis: \uÁo^ \L,,"(

5. OTAZKY NEBO NAMETY. KNIMZ SE PRI OBHAJOBE D MUSI VYJAI)

5 . 1
5.2
5.3
5.4

uytiskněte, ve dvou kopiích a zašlete elektroniclcy na adresu katedry!


