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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) 
Autor se v cíli a struktuře práce od schválených tezí odchýlil - především korigoval původní představu o 
učebnicích dějepisu jako nositeli "historické pravdy", z níž yvcházel při formulování cíle práce. Z toho 
vyplynuly i změny ve struktuře. Tyto posuny průběžně a pečlivě konzultoval, podle soudu jsou jednoznačně 
vhodné, výsledné práci prospěly, ale v úvodu bohužel nejsou zdůvodněny. 
 
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 C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomant se v práci opírá o poměrně úzkou výseč relevantní literatury, ale dokáže ji vhodně aplikovat. byť k ní 
přistupuje nekriticky a bez potřebného koncepčního a paradigmatického zařazení autora (to je zvlášť patrné na 
tom, jak využívá  Roberta A. Rosenstonea, ale také třeba na přístupu k Bočanově příspěvku). Místy využívané 
tituly jen popisuje, ale neinterpretuje (viz např. Jazyky reprezentace, s. 10). Vhodné bylo využití Doleželova 
konceptu fikčních světů, jen není zřejmé, proč diplomant nechápe i učebnice, tedy (řečeno jeho slovy) 
"institucionálně uznanou verzí výkladu minulosti" za fikční svět svého druhu (navíc nadaný postavením 
politicky autoritativního diskurzu ve foucaultovském pojetí). Tato nejasnost v přístupu nejvíce vystoupí do 
popředí  v kapitole 5.2.3.1, kde autor proti sobě staví "fikční svět" a "historický svět" (byť se tuto dichotomii 
snaží vysvětlit, opíraje se především o Doležela). Vyloženě podceněna zůstala metodologická rovina práce - 
kapitola 5 sice má poskytzovat postup analýzy, fakticky ale nabízí jen stručnou charakteristiku (5.2) bez výkladu 
toho, o která východiska se diplomant opíral, jak skutečně postupoval a proč tak postupoval.   
 
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 C 
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) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se opírá o vcelku funkční a spolehlivý poznámkový aparát, tvrzení bez odkazu se vyskytují jen zřídka (ale 
vyskytují, např. hned v úvodu "Dnes už bez jakýchkoliv pochyb víme, že masmédia se řadí mezi mocné nástroje, 
které mají schopnost ovlivňovat a formovat naše názory i postoje", s. 3, či "na kterého nejeden z výše uvedených 
autorů odkazuje", s. 10). Z formálního hlediska je třeba upozornit na to, že v obsahu nejsou uvedeny schválené 
teze (byť do práce jsou zařazeny).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomant předložil zajímavou (volbou příkladů dokonce - v dobrém slova smyslu - provokativní) diplomovou 
práci, v níž se snaží vyrovnat s problémem historického filmu jako kulturního/mediálního produktu, který má 
vztah k poznání a výkladu minutlosti. Vlastní analýzu se snažil opřít o široce pojatý teoretický výklad, v němž se 
vyrovnává s konceptem reprezentace a vztahy mezi (historickou) realitou, realističností a fikčním světem 
historického filmu.  
Práce je napsána se zjevným zaujetím pro téma vztahu historického poznání a filmového ztvárnění minulosti (to 
se ostatně projevilo i během konzultací) a zcela nepochybně představuje poctivou a značným úsilím podepřenou 
snahu autora se s tímto tématem vyrovnat. Tato snaha je paradoxně současně silnou i slabou stránkou práce. Na 
jedné straně dává autorovi sílu nahlížet analyzované snímky v detailní a kritické perspektivě, na druhou stranu 
jeho přístup omezuje tím, že ho žene do vypjatě esencialistického, normativního přístupu, v němž "realita" je 
stav vědeckého poznání a ostatní obrazy minulosti jsou/mají být  této "realitě" podřízené či být jejími deriváty. 
Když tedy na s. 19 říká "Realita představuje v této práci to, co si o minulosti myslí historická věda, tedy vědecké 
poznání", fakticky tím historický film staví do služebného postavení. Snaha srovnat filmovou realitu a realitu 
historické vědy, jak se rpezentuje v dějepisných učebnicích, pak autora nutí omezit se na rovinu toho, co je ve 
filmu a učebnici srovnávatelná - tedy na izolované faktorgafické infromace. Tak se stalo, že analýza místy 
sklouzává ke srovnávání banalit (pro příklad: "Naprostá shoda panovala ku příkladu u následujících informací: 
Tomáš G. Masaryk založil Československo; Tomáš G. Masaryk se stal prvním prezidentem Československa; v 
roce 1937 už byl Edvard Beneš druhým prezidentem; Německo anektovalo Rakousko. Informace se shodovaly 
také u mobilizace či okupování Sudet.", s. 51).    
Přes tyto slabiny v přístupu lze celkově konstatovat, že autor předložil původní a v zásadě dobře sestavenou 
diplomovou práci, metodologicky sice slabší, ale napsanou věcným, odborným, pojmoslovně ukázněným stylem. 
Výsledný text očividně prošel závěrečnou jazykovou a technickou korekturou. Práci jednoznačně doporučuji 
k obhajobě.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Prosím diplomanta, aby využil poznatků získaných během řešení diplomové práce a zkusil ze své 

perspektivy vyhodnotit film Bláznova kronika. 
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: 6. 9. 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.    
 


