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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce se neodchyluje od schválených tezí.
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor postupně mapuje vývoj satiry po jednotlivých významných datech či událostech. V závěru pak stručně a
logicky shrnuje tyto etapy.
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
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.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce
2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Téma je zpracováno chronologicky. Tam, kde je třeba, je využit poznámkový aparát. Jazyková úroveň je na
velmi dobré úrovni.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Jan Parolek si zvolil zdánlivě snadné téma. Jak ale zjistil, některá čísla časopisu z daného období nebyla snadno
dostupná. Časopis Dikobraz je z velké části digitalizován, ale některá čísla jsou pouze v knihovně v Olomouci a
je možné si je prohlédnout pouze na místě. Proto je třeba ocenit, že autor prostudoval kompletní ročníky časopisu
a věnoval nemálo času podrobnému hodnocení všech materiálů. Podrobně a na citovaných ukázkách mapuje
vývoj satiry od předreformní etapy na začátku roku 1968 až po nástup normalizace. Na závěr jsou připojeny
krátké medailony vybraných významných karikaturistů, což je cenný příspěvek pro současné čtenáře, kteří tyto
autory vesměs neznají.
Práce prokazuje schopnost samostaně zpracovat zvolené téma, nalézt v něm podstatné informace a dospět
k logickému a jasnému závěru.
Mírným nedostatkem je pro mě absence alespoň několika autentických ukázek typu jednotlivých zmiňovaných
vtipů, i když je časopis poměrně rozsáhle digitalizován.
Z grafického hlediska práci vytýkám některé drobné nedostatky:
- chybí mezera za tečkou v datech
- na některých místech chbí tečka za větou nebo je roztrhaná řádka
Jsou to ale vesměs drobné nedostatky, a proto navrhuji práci hodnotit velmi dobře až výborně.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Překvapilo vás něco na úrovni tehdejsí karikatury?
5.2
Sledujete karikaturu i dnes?

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!

