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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) 

Bylo by až s podivem, kdyby jakákoliv kvalifikační práce se nelišila od původních tezí. Odchylky vypovídají o 

tom, že autor prošel nějakým vnitřním procesem zpracovávání látky a uspořádávání materiálu, některý materiál 

se ukázal jako nedostupný, některá z metod jako nedostačující nebo nevhodná. Proto považuji veškerý Karolínin 

odklon od tezí za relevantní. Oceňuji, že vyměnila původní plánovaný sběr dat za hloubkové rozhovory 

s autentickými osobnostmi, které Evu Kováčovou znaly. Tedy cíl práce zůstává stejný, cesta se logicky drobně 

odchýlila, a je to tak v pořádku.  

 

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 D 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Problém této práce je, že těch témat je hodně - dramaturgie, psychické poruchy ve filmu, požár jako dramatický 

motiv, samotná událost v Mědenci a různé typy její reflexe, včetně té filmové. Tedy nelze říci, zda konvolut 

literatury je úplný, protože bráno z pohledu jednotlivých témat, určitě relativně úplný není.  Ale tím neříkám, že 

by autorka neznala nebo nepoužívala relevantní autory jako je S. Field, D. J. Novotný, S. Chatman pro 

dramaturgii, nebo J. Praška, J. Rabocha, P. Zvolského, K. Thorovou apod. pro psychické poruchy, nebo že by 

nepoužívala reálné mediální produkty (Klímova Brutalita apod.) Ale jako celek mi přijde práce díky tomu značně 

roztříštěná. 

S literaturou, která Karolína měla, pracovala ilustrativním způsobem, citáty využívá k posouvání svého "děje", 

nijak s nimi nepolemizuje nebo je nestaví proti sobě, zkrátka celou práci staví jako informaci. 

Ať jsem hledal, jak jsem hledal, nemohl jsem se dopátrat toho, kde se zúročil rozhovor s F. Líznou. 



Práci považuji za další ze střípků, vlastně už seriálu diplomových prací o různých kriminálních případech a jejich 

filmovém zpracování. Nijak  oproti ostatním nevybočuje, určitě je dobře, že se autorka pokusila shromáždit 

nejrůznější materiály a vylíčit jak událost, tak reflektovat vzniklý film. 

 

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 B 

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.)  

D 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Práce je vystavěna logicky, směřuje přes obecnější témata a přehledy ke zkoumání konkrétního materiálu, a 

nakonec z tohoto postupu něco vyvozuje. Principelně je podle mě škoda, že jde vždy o pouhá konstatování, a že 

ani tzv. rozbor filmu není rozborem, ale spíše popisem. Markatní je to v kapitole "Filmy z psychiatrických 

léčeben", kde jde skutečně o značně zkratkovité nahozené konstatování děje, bez jakéhokoliv náznaku, proč 

autorka vybrala právě tyto filmy a ne jiné, proč se některým věnuje více a některé jen uvede v závěru kapitoly - ty 

jsou méně důležité?  

Ano, budu hnidopich a u diplomové práce si neodpustím podotknout, že nevidím důvod, proč názvy některých 

filmů jsou v originálním znění a některé jen v českém distribučním překladu, někde je rok uvední někde ne, 

některé názvy jsou kurzívou, některé ne, totéž u periodik - to není jen nedůslednost, to je základní pochybení 

v jednotě odborného textu. 

U připomínky Vertovova Kinoglazu (u nás známého jako Kinooko) autorka patrně netuší, oč šlo, protože to  

určitě nešlo o "mnoho drobných epizod ze života člověka žijícího v SSSR" (str. 12), protože to byl 

dokumentaristicko-propagandistický princip zobrazování reality a nevím, jaký příklad záběrů z které 

psdychiatrické léčebny autorka myslí. (Ve stalinském Sovětském svazu přeci žádní duševně nemocní "nebyli", 

jak známo - ti šli rovnou na Sibiř.) 

Pak taky nevím, proč všude jsou autoři plným jménem a najednou na straně 28 je "trojice scénáristů Forman, 

Papoušek, Passer" - to autorka počítá s tím, že jsou notoricky známí? První a poslední asi ano, ale Papoušků je 

v české kinematografii víc - byl to František nebo Jaroslav? 

Myslíte si, že za "počátek normalizace považujeme" 17. duben 1969? Mohu Vás odkázat na celé eseje o tom, že 

není jasné, který okamžik vlastně vzít, jestli to náhodou nebyl už podpis tzv. moskevských protokolů apod. 

Zkrátka nebyl bych tak jednoznačný - je to jeden z možných počátků. A Gustáv Husák se nejmenoval Gustav.   

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Myslím, že už bylo mnohé řečeno. Práce je vystavěna dobře, podává poměrně plastický obraz jak události 

samotné, tak jejího zpracování i reflexe. Je škoda, že zůstává naprosto na povrchu v rovině konstatování, že nemá 

nějaký větší autorský rukopis - proč třeba nebyl váce využit Lízna, proč autorka nekontaktovala J. Klímu (nebo 

konatktovala?) a proč v porovnávání reflexe Requiem pro panenku vycházela víceméně jen z jednoho textu 

Jaromíra Blažejovského. Toto všechno mi znemožňuje udělit vynikajicí hodnocení, práci "pouze" za velmi 

dobrou. 

 

 

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

5.1       

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: 28. 8. 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.    

 


