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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 x ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.2 Technika práce x ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.3 Struktura práce x ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Jak v teoretické, tak praktické části se diplomant neodklonil od schválených tezí, které lze považovat vzhledem 

k charakteru praktického bakalářského projektu, v tomto případě publicistického videosnímku, pouze za 

orientační.       

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI 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 A  

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) 

V doplňkové teoretické části se diplomant zaměřil na elementární znaky audiovizuálního dokumentu, jeho 

žánrovým formám a vymezení vztahu mezi dokumentem a publicistikou.  Prokázal základní orientaci v odborné 

literatuře i schopnost aplikovat poznatky na téma, které zpracoval do formy publicistického dokumentu.  

      

3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

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

  Hodnocení písmenem 

2.1 Struktura praktického projektu A  

2.2 Obsahové zpracování praktického projektu B  

2.3 Formální / technické zpracování praktického projektu B  

2.4 Hodnocení celkového praktického výstupu A  

 

4. 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   



3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů   

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.) 

  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   

3.6 Celkové zpracování praktického projektu A 

3 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části A 

 

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

15 minutový publicistický dokument O. Svobody se věnuje zajímavému společenskému jevu, nazývanému 

reenactment nebo také living history.  Představuje nám prostředí lidí, kteří žijí historií a snaží se o její věrné 

napodobení ve všech detailech - ve způsobu života, oblékání, řemeslných postupech, jídle, v pořádání dobových 

akcí. Hlavními aktéry snímku jsou reenactorka  Karolína Chvojková  a profesionální archeolog Pavel Macků, 

jejichž výpovědi doplňuje a zasazuje do celkového kontextu doprovodný komentář autora. Diplomant  uvádí, že 

pracoval metodou autorského videožurnalismu; vedoucí projektu ji však s ohledem na realizační podmínky, 

které mají studenti k dispozici, nazývá metodou „sám sobě vším“.  V tomto ohledu proto považuje za nutné 

konstatovat, že diplomant zvládnul všechny fáze zpracování i činnost jednotlivých profesí na nebývale dobré 

řemeslné úrovni (od námětu přes realizaci až po postprodukci a závěrečné titulky). A nejedná se jenom o tzv. 

filmařské realizační profese, ale také o zvládnutí základů scenáristiky a dramaturgie, práce s textem a úrovní 

jeho načtení, výtvarné řešení. Předložený snímek Ondřeje Svobody zbytečně neexperimentuje, nepodléhá 

formalistickým postupům, ani počítačovým trikovým efektům. Naopak je založen na autentickém snímání a  

zachycení bezesporu pro diváky poutavého a pozoruhodného prostředí lidí s vyhraněnou zálibou v historii ryze 

audiovizuálními  výrazovými prostředky.  

      

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Publicistický snímek Ondřeje Svobody splňuje všechny požadované předpoklady pro přijetí k obhajobě. Autor 

v dostatečné míře prokázal zvládnutí základních praktických dovedností audiovizuální tvorby, které se od tvůrce 

praktického bakalářského projektu očekávají. Snímek doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A     

 

 

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

5.1       

5.2       

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A  A      výborně 
B       velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C       dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D       uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E       dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

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 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! 

 


