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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce  Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Matysová Karolina 

Název práce: Adaptace mediálních událostí v dílech vybraných komiksových autorů
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Čeňková Jana 
Pracoviště: IKSŽ

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)
V tezích a úvodu mne mate rozdílné uvedení zásadní části práce - rozhovorů s autory. Nakonec je v textu 
bakalářské práci uveden rozhovor s Chrisem Clarmontem. 

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 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)
Bakalářská práce je příliš zahlcena komentováním vybraných komiksů na dané téma. Postrádám hluší 
teoretické zázemí, Karolina Matysová opomíjí současné české odborníky, kteří se třeba tématy adaptací zabývají 
(Pavel Kořínek, web http://www.komiksarium.cz/ aj.). Ve výběru vskutku zajímavých třech komiksů bych pod 
zvolený název práce zahrnula pouze dva, poslední je inspirovaný spíše historickými událostmi.

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 Struktura práce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
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3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
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3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Citace jsou nepřesné, není stanoveno, kdy internetové weby byly staženy. Práce je opoznamkována jistě 
k meritu věci, ale dodržuje citační normu jen v soupisu literatury. Problémem je jazyková správnost, 
diplomantka je zahlcena anglicismy, píše velkými písmeny slova jako Americký spisovatel, Holokaust, 
Němčina atd. Její styl je víceméně hovorový, netvrdím, že není tématem zaujata, ale až příliš propadá přejatým 
formulacím. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
U Karoliny Matysové není možné si nevšimnout nadšení pro téma bakalářské práce. Jistě jsou všechny komiksy 
závažnou výpovědí o problémech současného světa, možná, že by stačilo poze jediné komiksové dílo pro hlubší 
pochopení sdělení tvůrců vůči recepientům a bylo by ho možné zajímavé sledovat v medálním ohlasu. Na 
americké komiksové scéně se diplomantka pohybuje suverénně. Oceňuji připojený rozhovor s Chrisem 
Clarmontem. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Existuje adaptace na mediální, potažmo historické události v českém komiksu? 
5.2

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!


