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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) 
Struktura, cíl i technika odpovídají tezím. 
 
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 C 
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 C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Pokud jde o literaturu, chybí a tudíž ani nebyla užita literatura o dramatické stavbě. Přeci jen je film dramatické 
dílo, mající své zákonitosti. Analýza filmové tvorby nespočívá jen v reflexi textů filmových kritiků, mediální 
opbraz o jakémkoliv autorovi vytváří už samo jeho dílo. Práce roztřídí informace o Miloši Formanovi do tří 
životních a tvůrčích etap, ale nové fazety mediálního obrazu bohužel nepřináší.    
 
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  D 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
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 F 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 
3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je jasná, přehledná, v práci se ovšem objevují omyly a faktické chyby. Stylistika je celkem vzato 
v pořádku, až na několik velmi podivuhodných formulací, kupříkladu "zároveň byl hlavou státu z pozce 
prezidenta." (str. 6) V textu je i hodně faktických omylů: "… si všímá spíše debutu Vojtěcha Jasného Až přijde 
kocour." (str. 23)  Vojtěch Jasný ovšem debutoval filmem "Zářijové noci" v roce 1956; když autor píše o 
Československé nové vlně zcela pomine slovenské tvůrce jako byl Štefan Uher, Dušan Hanák, Juraj Jakubisko 
nebo Ello Haveta, přičemž Uhrovo "Slnko v sieti" je považováno za první film nové vlny. Na straně 13 se autor 
plete: Film Konkurs byl natočen na 16mm profesionální, nikoliv amatérskou kameru.  Na straně 27 se autor 
dopouští velmi zvláštního omylu, když píše, že ke skutečným disidentům měl Forman daleko. Je to je paradoxně 
pravda, protože to, čemu se říká "disent" vzniklo až po roce 1968, takže v době, kdy žil ještě Forman v Čechách, 
tu žádní disidenti nebyli. Na straně 32 se dočteme, že se nový režim snažil zbavit revolicionářů, ten se ovšem 
uzbavoval ůdajných "kontrarevolucionářů". Na následujíc straně je zmínka o tom, že režim zlikvidoval nezávislé 
spolky a církve, ale ty byly decimovány už v padesátých letech a církve zcela zlikvidovány nebyly, jen zůstaly 
pod bedlivým dozorem státu. Pokud jde o definici žánru, film "Taking Off" není rozhodně drama, ale komedie. 
Navíc je uveden český titul Odcházení, ale hned na straně 41. je uveden český titul Odcházím. Dalším omylem 
je tvrzení, týkající se časopisu Film a doba. Stanislav Ulver a jeho žena Radana se už dávno nestarají o vedení 
časopisu (str. 67). A nakonec jedna geografická zvláštnost: na straně 69 autor posouvá Karlova Vary na 
severozápad Čech.   
Práce vykazuje neuvěřitelné množství gramatických chyb, vybočení z větné vazby a překlepů. Jelikož by zabralo 
mnoho času všechny lapsy vypsat, budou uvedeny pouze stránky, kde byly chyby detekovány: 11, 14, 16, 18, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 40, 45, 36, 44, 48, 57, 60, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 85. Na některých 
stránkách lze nalézt chyb více.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce je sice čtivá a i když nepřináší celkem nic nového, pro nezasvěceného může být zajímavá tím, jak mapuje 
systematicky tři etapy života a díla Miloše Formana a doplňuje vybranými citáty z českých i amerických recenzí 
a publikací o režisérovi. Problémem jsou ovšem některé faktické omyly a formulační neobratnosti, ale největším 
problémem je množství pravopisných chyb a překlepů. Proto doporučuji před definitivním uložením záznamu o 
obhajobě do systému vložit do SISu opravenou verzi. Veškeré chyby jsou měkkou tužkou poznamenány ve 
výtisku, který jsem měl jako oponent k dispozici. Ponechat práci v tomto stavu v archivu fakulty jako obhájenou 
pokládám za nemožné.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Co vám říká pojem korektura? 
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: 29. 5. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


