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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) 
Mírný odklon od tezí a vyřazení kapitoly "Jeden svět očima veřejnost" jako nadbytečné vysvětlila diplomantka 
zcela srozumitelně a přijatelně na straně 14. 
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka prostudovala odbornou literaturu a zpracovala ji s největší pečlivostí a pochopením toho, co 
zkoumala. Její výzkum měl jasnou koncepci, kterou bez problémů zvládla. Pokud je mi známo, doposud nikdo 
neuchopil předložené téma způsobem, jakým to učinila diplomantka. Je to nesporně kvalitní příspěvek k oboru. 
 
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 A 
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 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je přehledná, orientace v textu nečiní problémy, terminologie oboru resp. oborů, tj, žurnalistiky a 
dokumentární tvorby, zvládnuta, žádné zmatení pojmů nedetekováno. Závěry, které diplomantka vyvodila, jsou 
jasné a srozumitelné. Lze ovšem nalézt některá tvrzení, která nejsou zcela přesná. Diplomantka na straně 11 
tvrdí, že několik sexuálních predátorů, odhalených v dokumentu "V síti" bylo odsouzeno. Pokud je mi známo, 
dosud probíhá vyšetřování, k soudnímu projednávání zatím nedošlo. Na straně 19 řadí do mladé generace 
filmařů z FAMU i Františka Vláčila, ačkoliv ten absolvoval obor dějiny umění a estetiku na Masarykově 
univerzitě  v Brně. A na straně 24 zařazuje mezi mladé dokumentaristy z FAMU, kteří přinesli inovativní 
postupy a netradiční témata i režiséra Marka Najbrta, který sice dokumentární tvorbu vystudoval, ale během 
studia natočil jediný dokumentární film. Nejsem si jist, zda by se mezi jmenované tvůrce sám zařadil. Citační 
norma dodržena, jazykové prohřešky, až na jednu výjímku (str. 18: témata měly plnit - místo měla plnit), 
nenalezeny. Stylisticky text bez problémů, jediný překlep ve větě na str. 46: "abychom nebyli viděli jen jako ti," 
místo "nebyli viděni". Přílohy v podobě grafů vhodně práci doplňují a umožňují tak přehledný pohled na 
zkoumané téma.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Anežky Fenclové si zaslouží nejvyšší ocenění. Nejen první část Výzkumné části, týkající se 
smyslu a zaměření festivalu, ale rovněž její část druhá, tj. systematická analýza osmi dokumentárních filmů dle 
předem jesného a jednotného klíče, její schopnost ze čtyř obsáhlých rozhovorů, které jsou přílohou práce, vyčíst 
základní problémy, klady i zápory organizování festivalu "Jeden svět" a vyvodit z nich jasné závěry, svědčí 
nejen o zaujatosti samotným tématem, ale o pečlivosti a schopnosti kriticky se nad zkoumanými problémy 
zamyslet a vnést do práce svůj jasný názor a postoj.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jaké nové postupy přinesl do dokumentární tvorby Marek Najbrt? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shoda byla shledána v 8%. Při podrobném zkoumání se vyjevilo, že příčinou této sumy je 356 poznámek 

pod čarou, kdy jsou jako shody označeny uvedené názvy zdrojů a texty článků, které z logických důvodů 
nemohou být opatřeny odkazem, stejně jako několik citací, u nichž jsou odkazy v púoznámce pod čarou. 

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
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: 31. srpna 2020                                                                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.    
 


