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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) 

O Miloši Formanovi již bylo napsáno mnohé, dokonce tolik, že je velmi obtížné nalézt natolik nosné a zásadní 

"bílé" místo, jež by mohlo být tématem originální diplomové práce, která by jen nerecyklovala již vyslovené. 

Když jsme alternativní možnosti zpracování další studie o Miloši Formanovi s autorem konzultovali, byl na tuto 

výchozí okolnost důrazně upozorněn s tím, že klíčem k úspěhu práce je splnění dvou elementárních předpokladů: 

nalezení nového a tudíž přínosného a obohacujícího úhlu pohledu na tuto výraznou filmařskou osobnost a 

zřetelné ukotvení tématu v daném studijním oboru. 

Zdálo se, že dikce zvolených tezí by mohla být slibným východiskem pro naplnění obou výchozích předpokladů. 

Jakkoli byl její význam v průběhu zpracování diplomové práce autorovi pravidelně připomínán, nepodařilo se ho 

zcela naplnit takovým obsahem, který by bylo možné charakterizovat jako autorsky významně přínosný, původní 

a originální. Navíc v nepochybně dobře míněné snaze postihnout a vysvětlit povahu  většiny tematických 

kontextů ústřední téma někdy spíše ustupuje do pozadí a je přebíjeno charakteristikou rámce, v němž se 

odehrává. V tomto přístupu vidím jeden z problémů této studie, která evidentně chtěla více, než nakonec ukázala. 

Předložený text dokládá prokazatelný zájem autora o zvolené  téma, který je podložený studiem relevantní 

literatury a pramenů i diváckou znalostí Formanovy filmografie. Ale ukazuje se, že ani tyto skutečnosti, z nichž 

vycházejí slušně založené teze a dobrý úmysl a snaha je naplnit,samy o sobě nestačí. Nicméně jsem přesvědčen, 

že je k nim možné pozitivně přihlédnout při hodnocení práce.  

 

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 C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru E 

 

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

Obsahu práce by nepochybně prospělo ještě "důvěrnější" přimknutí autora ke zvolenému tématu. Nejvýmluvnější 

je totiž tam, kde se prokazatelně zabývá tím, jak je vytvářen mediální obraz světově uznávaného filmaře a své 



úvahy a postřehy ilustrativně dokládá vhodně zvolenými citacemi z dobových médií. Za vhodné a komparativně 

zajímavé považuji i rozšíření textu o ukázky ze zahraničního tisku, s nimiž původně nebylo počítáno.  

Práci by  prospěla i košatější podpůrná argumentace, dokládající autenticitu a oprávněnost některých trvzení a 

ještě rozsáhlejší a četnější mohly být  i odkazy na ukázky z jednotlivých filmů Miloše Formana. 

 

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  A 

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.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

F 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

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

Celkový dojem z práce a její dobrou stylistickou úroveň a čtivost dramaticky poškozuje jen obtížně vysvětlitelná 

absence jazykové korektury, která musí(!) být provedena dodatečně a stejně tak nutně jako zbytečně se promítá i 

do celkového hodnocení předloženého textu. Zarážející je zejména rozsah a závažnost gramatických  prohřešků, 

které by standardní jazyková korektura (na jejíž nezbytnost byl autor při závěrečných konzultacích upozorňován) 

nepochybně odstranila.Tento defekt do jisté míry vyrovnává logická struktura práce či vhodně zvolené přílohy, v 

nichž autor navíc nabízí i zvládnutou techniku novinářského rozhovoru.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce využila potenciál, které téma i výchozí teze nabízely, jen částečně. Ve snaze po 

zprostředkování komplexního obrazu (což je možné hodnotit jako záměr pozitivní) se autor ovšem od základního 

tématu opakovaně vzdaloval a znovu se k němu vracel, aniž nabídl jeho původní a originálnější uchopení. 

Výsledkem je text, který v nezřídka zbytečně snaze říci vše, říká spíše všeobeně známé, neproniká pod povrch, 

ale mnohdy klouže po až příliš rozlehlém povrchu.  

Je to škoda, protože autor prokazuje nejen osobní zájem a zaujetí tímto tématem, ale i schopnost ho seriozně a 

poctivě nastudovat. A jsem přesvědčen, že v jeho možnostech je nabídnout i výraznější a osobitější autorský 

přínos. V tuto chvíli jeho práce, kterou doporučuji přijmout k obhajobě, nabízí spíše poctivé zmapování "terénu", 

které má rovněž svoji elementární cenu, zejména jestliže se bude chtít tímto tématem dále zabývat i v budoucnu. 

 

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

5.1 Rozveďte stručně (případně doložte příklady) vaši metaforickou úvahu v Závěru práce, v níž z hlediska 

mediálního vnímání chápete Miloše Formana jako "uměleckého horolezce", "muže v džungli" a "kmotra 

svobody". 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 



Datum:                                                                      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.    

 


