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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 v tezích pracoval s pojmem historická pravda, od nějž ale pak odůvodněně v diplomové práci ustoupil, což 

ale v textu přesněji nevysvětlil. V diplomové práci má hypotézu, v níž pracuje se srovnáním mediální produkce 

s poznatky historické vědy. V tezích byla jen zcela základní struktura práce, která ve výsledné práci je výrazně 

podrobnější. Také do vzorku doplnil film Lidice.    

 

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 C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 

 

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

Autor pracoval s tituly odborné literatury, na jejichž základě vymezil vztah mediálního zobrazení a reality. Více 

se mohl rozepsat o kolektivní paměti a vztahu k populární kultuře. Zabýval se definicemi historického filmu. 

Úplně mi není jasné to pojetí stručného pohledu na vývoj českého historického filmu. Když je uvedena první 

republika, tak by neměl být opomenut snímek z konce 20. let Svatý Václav,  k němuž se filmoví historici vracejí 

k jako pokusu o český historický velkofilm. Když už je zmíněno období po roce 1948, tak pro český historický 

film je zásadní období 50. let, bylo by možné k němu něco uvést i s příklady natočených filmů. Opravdu mi 

přijde, že moc není jasné, proč tato část práce vypadá zrovna tímto způsobem. Buď tedy neměla být vůbec 

zařazena. Když už zařazena je, tak by ale měla být skutečně podrobnější. Autor správně připomíná studie Ivana 

Klimeše a Jiřího Raka. Je pro něj jako klíčový autor Robert Rosenstone.   

Problematická je analytická část. U ní není příliš zřejmé, jak si autor stanovil nějakou metodologii, co chtěl 

zkoumat a k čemu chtěl dojít. Uvádí, že studoval vybrané učebnice dějepisu. Zabýval se filmy Masaryk a Lidice 

a televizní trilogií Hořící keř. Otázkou je, zda tedy zrovna učebnice dějepisu mohou přinést nějaké výsledky při 

srovnání s vybranou filmovou a televizní produkcí. U každého díla autor uvádí, že si vytvořil soubor informací, 

které byly zaznamenány a vyhodnoceny jako konstitutivní. Rozdělil si je a porovnával, zda je nalezl i 



v učebnicích. Ovšem v diplomové práci nejsou tyto soubory informací přiloženy, takže čtenář si nemůže udělat 

představu, s jakými informacemi autor pracoval. Když je tedy např. na s. 51 u filmu Masaryk uvedeno, že 

pracoval s 33 informacemi, tak je ale pak čtenář nenalezne kompletní, protože v kapitole jsou zmíněné jen 

některé. Ty uvedené přitom jsou skutečně základní faktografické informace (Německo anektovalo Rakousko, 

v roce 1937 byl Edvard Beneš druhým prezidentem). Pak opravdu moc není jasné, co lze vyvozovat z toho, že 

tyto informace jsou ve filmu i v učebnicích. Domnívám se, že skutečně nebyla příliš dobře stanovena koncepce 

analytické části diplomové práce. To už spíše si dovedu představit, že by autor analyzoval jen učebnice dějepisu 

a hledal, jaký obraz je studentům prezentován pro určitá období českých dějin. Když už by se věnoval filmové a 

televizní produkci, tak by mi přišlo možné udělat třeba analýzu výukových materiálů Ústavu pro studium 

totalitních režimů, které předkládají učitelům určitou interpretaci dějin s využitím ukázek z filmů a televizních 

seriálů. Je-li ale takto provedeno srovnání učebnic s uměleckými díly, tak mi nepřijde, že je možné skutečně dojít 

k nějakým podstatným závěrům. Pak ta analýza tří děl se ještě prolíná s fikčními světy a to už by pak zase byla 

lepší asi varianta analyzovat tato tři díla, ale nahlížet na ně jako na fikční světy a umělecká díla.        

   

 

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  E 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 

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) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

Otázka podloženosti závěrů vychází z výše uvedeného. Není skutečně moc jasné, co jsou zjištění diplomové 

práce a jaký je jejich přínos. Po formální stránce není text problematický, autor pracuje s poznámkovým 

aparátem, drží se citační normy. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Práce by mohla obsahovat i 

nějaké přílohy - fotografie z analyzovaných děl, soubory porovnávaných informací.    

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomová práce měla dle tezí velké ambice. Celkově je z textu vidět značný zájem autora o historii i 

film. Prostudoval řadu titulů odborné literatury. Teoretická část práce se mu podařila lépe než analytická. U ní je 

skutečně otázka metodologická, co chtěl zkoumat, jakým způsobem a co vůbec bylo možné zjistit. Zde bych 

právě viděl, že již na začátku přípravy si asi bylo nutné jinak definovat, co bude vlastní výzkum v rámci této 

diplomové práce, aby pak autor skutečně mohl prezentovat, že došel k závěrům, které lze opravdu interpretovat a 

které také budou skutečně něčím zajímavé.        

 

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

5.1       

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: 17. 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.    

 


