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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) 
Lehký odklon od schválených tezí, který byl konzultován s vedoucím práce, je logicky zdůvodněn. Struktura 
práce jasná a přehledná. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka zvládla teoretickou literaturu, konzultovala s odbornicí z oboru posychiatrie a získala základní 
informace pro část teoreickou. Zvládla i literaturu k čásí praktické. Práce je původní, shrnuje dosavadní 
poznatky a může být odrazovým můstkem pro práce, zabývající se mediálním ohlasem ekranizovaných a 
mediálně známých psychiatrických případů.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

A 



3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má přehlednou strukturu, terminologie oboru zvládnuta, jazyková úroveň standardní, jen množství 
překlepů kazí dojem: str. 6 - narotologie; špatná diakritika v poznámce pod čarou: str. 7 - KUBÍĈEK; str. 17 - 
"předlouhou" místo "předlohou"; str. 22: Poruchy osobnosti bývají poruchami stabilní; atd. Výčet by byl dlouhý 
a je škoda, že tyto drobné vady na kráse nebyly detekovány při finální korektuře. Grafická úprava mohla být 
rovněž důkladnější: ne vždy jsou tabulátorem odsazeny nové odstavce, někdy jsou změněny fotnty užitého 
písma etc. V seznamu literatury chybí knihy o dramaturgii, ačkoliv odkazy na ně najdeme zcela oprávněně 
v textu a nejde o to, že jedním z autorů je vedoucí práce, ale o čistě faktickou chybu. Škoda, že na konci nebyl 
jako příloha vložen alespoň plakát filmu Requiem pro panenku či fotografie Evy Kováčové a pozdějšího René 
Lízny. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Teoretická část o dramaturgii je zvládnutá, kapitola o duševních poruchách rovněž, stejně jako výčet vybraných 
nejznámějších filmů, založených na rozličných druzích psychických poruch a z psychiatrického prostředí. Při 
popisu uvedených filmů by ale mohla být diplomantka důslednější. Její popis, čerpaný z filmových databází ne 
vždy zcela vystihne podstatu. Kupříkladu hlavní postava filmu "Jen dva mohou hrát" John Lewis je zároveň 
recenzentem, který měl napsat kritiku na divadelní hru, která ovšem nebyla vůbec kvůli požáru v divadle 
dohrána, což mu kvůli pletkám s paní Wiliamsovou uniklo. Palcový titulek o požáru divadla se tak objeví hned 
vedle Lewisovy skvělé recenze hned na titulní straně místních novin. Někdy se ne zcela vyplatí čerpat z 
informaci na CSFD, neboť bývají strohé a nedostatečně popisují děj. (Poznámka na okraj: při uvedení 
zmíněného filmu Československou televizí v lednu 1979 byla celá scéna požáru vystřižena, neboť z příkazu 
ÚV KSČ se ve dnech desátého výročí ulápení Jana Palacha nesměl na obrazovce objevit požár. Diváci, neznalí 
filmu, jeho smysl proto nepochopili.) Ocenit je nutno rozhovory, týkající se Petry Kováčové, které vedla 
diplomantka s páterem Františkem Líznou a s novinářem Tomášem Poláčkem.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Myslíte si, po tom, co jste zjistila z rozhovoru s páterem Frantičkem Líznou a MUDr. Lucií Kališovou, 

že Eva Kováčová byla krom jiného pyromankou?   
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 13. srpna 2018                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    
 


