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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce Ivany Mandlové tematizuje dvě v dnešní době velmi často diskutované otázky, a to jednak roli karikatury, 

její cíle, její percepci a recepci veřejností, jednak roli médií při formování názoru společnosti a jejich vliv na 

veřejné mínění i emotivní smýšlení čtenářů.  Autorka si pro svou analýzu vybrala německojazyčný satirický 

časopis „Der Simpl“, který vycházel v Praze v letech 1934 – 1935 a jehož hlavní náplní byly - kromě satirických 

příspěvků - právě politické karikatury. Autorka se snaží „rozkrýt a identifikovat přesné kroky, jakými může být 

využíván i zneužíván jazyk a obraz v rámci vytváření občanské společnosti a veřejného mínění“ a částečně i 

zodpovědět otázku, „nakolik je etické vytvářet na společnost jakýkoli tlak a vliv ze strany žurnalistiky, systému i 

jeho opozice.“ (s. 6)      

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce je logicky strukturovaná, argumentačně ucelená a konzistentní. Ivana Mandlová se opírá při své analýze o 

teoreticko-metodologické zázemí diskurzivní analýzy. Centrální kategorií je zde pak „optimismus“, resp. 

emocionální vnímání reality, které mnohdy, zejména v krizových časech, hraje klíčovou roli při konstrukci 

společenské reality na úkor logického a racionálního smýšlení. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Formální i jazykové zpracování práce je nadprůměrné. Oceňuji práci s jazykem, a to jak stylistickou, tak 

ortografickou, práce obsahuje minimum překlepů, rovněž se mi líbí pečlivé a graficky zdařilé zpracování 

jednotlivých částí práce včetně poznámkového aparátu a příloh. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Na práci oceňuji jak výběr tématu, tak jasnou formulaci klíčových otázek, na které má práce najít odpověď. 

Rovněž výběr metody zpracování a pramenná základna jsou v pořádku, přestože by práci svědčilo širší zázemí 

teoretické literatury, a to jak k diskurzivní analýze, tak k problematice karikatur samotných. V práci rovněž  

postrádám ucelený závěr, který by fundovaně zodpověděl klíčové otázky práce definované v jejím úvodu 

Závěrečné „Místo závěru: Rozum a potřeba jeho probuzení aneb Co stačí, když ne rozum?“ (s. 33) je spíše  

filozoficko-esejistickým pojednáním než shrnutím výsledků bádání. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Při obhajobě by se studentka měla zaměřit na následující otázky: 

1) Zdůvodnění výběru sekundární literatury k teoretické části (zejména kritické zhodnocení knihy Tali 

Sharot: Iluze optimismu aneb Iracionalita pozitivního myšlení) 

2) Jasná formulace výsledků a zodpovězení otázek definovaných v úvodu práce  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené a doporučuji ji proto k obhajobě. Při dobré obhajobě 

navrhuji hodnotit práci známkou výborně.  

 

 

Datum: 6. června 2015        Podpis: 

 

 

 

 



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


