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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) 

      

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

      

 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 



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

      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autor se ve své práci pokouší nastínit charakteristiky různých komiksových přístupů, které ilustruje na dílčí 

problematice dospívání. Na příkladech vhodně vybraných komiksů a grafických románů představuje různé 

přístupy, formy a styly. V teoretické části textu se věnuje teoretickému rámci komiksové oblasti, představuje 

původní české příspěvky k problematice comics studies z Centra pro studium komiksu, hlavní vydavatelské domy, 

etc. V druhé části tematizuje problematiku dospívání napříč různými médii, přes film, po punkové hnutí a ženské 

hrdinky hudební scény 70 let. Analytická část je precizně provedená, přesto velmi čtivá. Jednotlivé přístupy jsou 

kontextualizovány, zkoumány z pohledu narativních přístupů, vizuálních stylů, komiksových konvencí. V 

záverečné kapitole se autor věnuje i mediálním ohlasům zmiňovaných děl na české mediální scéně, což je 

kapitola, která by podle mě v práci klidně být nemusela. Naopak závěr práce by mohl a měl být výrazně obsáhlejší 

a lépe zužitkovat výsledky práce. Práce je velmi solidně zpracována, netrpí formálními neduhy či nedbalou 

redakční prací v závěrečné fázi. Nemohu si odpustit osobní poznámku na závěr, text i téma práce mi udělaly 

radost, již dlouho se mi nestalo, že by se na tak malém prostoru objevilo pohromadě tolik mých oblíbených 

filmových děl, hudebních interpetů a komiksových knih. V  této souvislosti pak k úplné dokonalosti postrádám ve 

výčtu punkových destruktivních ženských hrdinek ikonickou Rebecku Buck aka Tank Girl, punkovou teenagerku 

s baseballovou pálkou žijící v tanku, a mezi filmovými díly Linkaterův komiksový filmový epos Temný obraz, 

utopickou temnou drogovou paranoiu vytvořenou metodou rotoskopie, dle románové předlohy Philipa K. Dicka, s 

jedním z nejvýraznějších vizuálních zpracování filmu co znám. Práci každopádně doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení známkou výborně.         

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 12.6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


