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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) 

Výsledná podoba práce v naprosté většině odpovídá schváleným tezím. Autorka částečně pozměnila strukturu 

práce a ke zběžné analýze zachycení různých konfliktů v analytické části přidala podrobnou analýzu zachycení 

izraelsko-palestinského konfliktu. Tuto změnu považuji za velmi vhodný krok, který práci přidává na kvalitě. 

Cíle práce byly splněny tak, jak je autorka stanovila v tezích, výzkumné otázky byly také zodpovězeny.  

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Ačkoliv je tato práce založena především na primárním výzkumu autorky, je v ní ve vhodné a dostatečné míře 

používána česká i zahraniční odborná literatura. Teoretické části práce by bylo vhodné ještě hlouběji zakotvit 

v odborné literatuře, ale autorce se i tak podařilo obsáhnout a použít takřka veškerou základní literaturu běžně 

používanou v rámci analýzy komiksu a komiksového žurnalismu. Metodika výzkumu není zcela ucelená a 

propracovaná, což je však pochopitelné vzhledem k poměrně inovativnímu tématu práce. Jednou z největších 

deviz práce je značné množství původního výzkumu vztahujícího se zejména k oblasti frankofonního komiksu. 

Autorce se v míře odpovídající magisterské diplomové práci podařilo znatelně přispět k rozvoji oboru, a to 

zejména díky pořízení kvalitních rozhovorů s komiksovými autory Guyem Delislem a Patrickem Chappattem.  

 

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  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

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)  

Práce má rozumné a v tezích zdůvodněné téma a strukturu. V rámci oboru mediálních studií v ČR je komiksový 

žurnalismus stále poměrně okrajovým tématem a studentské práce věnující se této oblasti jsou více než potřebné. 

Autorka v práci využívá standardní terminologii oboru, pouze na některých místech dochází k míchání různých 

terminologií vycházejících z anglického a francouzského prostředí. To je však zaviněno spíše dosud neustálenou 

praxí v českých překladech teoretických textů o komiksu. Poznámkový aparát je zcela dostatečný,za zmínku stojí 

velké množství původní francouzské literatury. Citace odpovídají normě. Jazyková a stylistická úroveň práce je 

dobrá, i když se v textu občas vyskytují zbytečně složité formulace a překladové konstrukce. Autorka v práci 

výborně pracovala s obrazovými přílohami, které tvoří integrální součást práce a značně přispívají ke 

srozumitelnosti a informační hodnotě textu.     

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorce se podařilo vytvořit velmi kvalitní práci, která není zatížena kompilačními pasážemi a z velké části ji 

tvoří původní výzkum. V práci projevila schopnost vztáhnout závěry výzkumu k teoretickým podkladům oboru a 

následně odpovědět na výzkumné otázky. Ačkoliv by bylo možné polemizovat s formulací výzkumných otázek a 

způsobem aplikace některých teoretických konceptů (předevší sociální konstrukce reality), předložené argumenty 

jsou podložené výzkumem a mají logickou a obhajitelnou strukturu. Mezi slabší stránky práce patří nejasná 

metodika a občasné stylisticky neobratné pasáže. Ty jsou však zcela vyváženy inovativní a zevrubnou analýzou 

prostředí frankofonního komiksového žurnalismu a zejména mimořádně povedenými a dobře aplikovanými 

rozhovory s francouzskými komiksovými autory. Práci lze celkově považovat za nadstandardně kvalitní a lze 

předpokládat, že bude využívána jako zdroj pro další studentské práce na tomto poli, zejména díky výše 

zmíněným rozhovorům. Proto ji navrhuji hodnotit stupněm výborně.    

 

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

5.1 V čem přesně je zachycení reality v komiksu odlišné od jiných primárně vizuálních médií, např. 

fotografie či filmu? 

5.2 Jaká další témata kromě válečných konfliktů jsou zvláště vhodná pro zpracování formou komiksového 

žurnalismu? Lze uvést příklady?  

5.3 Odráží se v komiksovém žurnalismu rozdíly mezi frankofonní a angloamerickou komiksovou tradicí? 

Jak? 

5.4 Jak mohou komiksový žurnalismus proměnit nové publikační metody, např. digitální komiksy čtené na 

tabletech?  

 

 

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! 

 


