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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) 

Porovnáním tezí a výsledné práce jsem došel k závěru, že se záměr i technika práce shoduje, struktura se 

z pochopitelných důvodů poněkud pozměnila, bylo by zvláštní, kdyby k tomu vlivem tvůrčího procesu nedošlo. 

Ačkoliv je otázka, jaká technika byla zvolena - není to nikde explicitně řečeno. Přesto je i z analýzy patrné, že 

jde o zevrubnou komparaci různých předem zvolených prvků.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autorka dává prací najevo, že se orientuje nejen v otázkách recenze, které se sama dle svých slov věnuje, ale že 

dokáže sáhnout i po relevantní literatuře. Samozřejmě je otázka, do jaké míry je to přehledová nebo slovníková 

literatura, ale pro účely bakalářské práce je podle mého dostačující. Upozornil bych ji rád na to, že Haladův-

Osvaldové Slovník žurnalistiky a marketingové komunikace vyšel ještě několikrát a nejnovější aktualizované a 

rozšířené vydání je z roku 2017, tedy bylo možné využít tento zdroj místo vydání z roku 2007. 

Velmi oceňuji, jak se postupnými kroky autorka dostává v logice výkladu k podstatě své práce, tedy k výzkumu 

samotnému. Nejen, že nabízí politicko-historický kontext vývoje Slovenska po roce 1990 (a nejde jen o banální 

kompilaci, i zde stále klade důraz na HZDS a kauzy spojené s Vladimírem Mečiarem), ale také představuje 

dokumentární film, etiku v dokumentárním filmu, fenomén recenze a pak postupně jednotlivé platformy, na nichž 

v praktické části sleduje svůj výzkumný problém. Tedy to oceňuji: jak logičnost výkladu, tak i podloženost 

závěrů. Čtenář je neustále veden, autorka dokáže sama se sebou polemizovat, je si vědoma problémů (např. 

s hodnotícími procenty na ČSFD apod.), a provádí ho i samotným rozborem. Na konci demonstruje příkladný 

způsob, jak se vypořádat s množství dílčích výsledků a dává jim jasný tvar.  

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

K této části nemám žádných připomínek. Práce je napsána stylisticky i jazykově správně, autorka cituje podle 

pravidel (mohla by být důslednější v "tamtéž", u některých titulů to nevyužila a jsou pak pod sebou vícekrát za 

sebou v plné citaci, ale to je drobnost). Pečlivá je i redakce konečného textu. Obrazová příloha je adekvátní pro 

základní představu, jak vypadaly plakáty, obrázky, jak vypadal Vladimír Mečiar v době své největší politické 

slávy, jak vypadal v době natáčení dokumentu, jak vypadala tehdy i režisérka, je zde i printscreen zkoumané 

databáze.  

Strukturu práce jsem chválil výše.  

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Je to radost. Přiznám se, že jsem se musel několikrát během čtení podívat, jestli čtu práci bakalářskou nebo 

diplomovou. To svědčí o úrovni, jakou text, přístup autorky i provedení samotné podle mého má. Jiným 

bakalářským pracím vytýkám základní prohřešky, tady žádné nenacházím, nadto jsem autorkou plně ubezpečen, 

že svému tématu rozumí, umí si ho strukturovat a dokáže vyvodit ze své analýzy závěr. 

Kdybych měl být skutečně hnidopich, abych skutečně byl za oponenta, polemizoval bych s tvrzením, že film Fera 

Feniče Nejštastnější den Anny Mečiarové je první dokumentární portrét Vladimíra Mečiara, asi by se hodilo říci 

"zprostředkovaný" portrét, když tam sám Mečiar přímo nevystupuje. A druhá mikrodobnost je, že když autorka 

v závorce uvádí zahraniční osobnosti, které HZDS podpořily, tak dvě tam jsou uvedeny svými jmény (Depardieu 

a Schiffer) a bývalý automobilový závodník Paul Belmondo je tam uveden pod jménem svého otce, navíc "jen" 

jako "syn Jeana-Paula Belmonda). Ale to je skutečně maličkost. 

Tedy dovolím si kolegyni i jejímu vedoucímu pogratulovat k práci, která přesahuje běžné standardy bakalářské 

práce a děkuji, že jsem byl po delší době takovou prací potěšen. K hodnocení A přistupuji velmi výjimečně.  

 

 

 

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

5.1 Jedna z Vašich tezí je, že komentáře na ČSFD svým způsobem rozšiřují pojem recenze, resp. české 

kritice dodávají další rozměr. Mohla byste přesněji definovat čím?  

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 



Datum: 4. června 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


