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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) 

Práce prodělala od původních tezí řadu změn. Bylo to způsobeno tím, že vznikala dlouho, ale i tím, že bylo nutno 

přesněji definovat výzkumný materiál, resp. jej zúžit a přesněji zacílit. Téma globálního přesahu bylo (přes název 

práce) upozaděno, spíše Anežka později dospěla k tomu, že bude zkoumat český dokument v konkurenci 

ostatních filmů, resp. i českých filmů mezi sebou, a to vždy k danému tématu. Anežka vše poctivě vysvětluje 

v úvodu a domnívám se, že práci všechny změny prospěly.  

 

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)  

Autorka se seznámila s adekvátní literaturou a to nejen teoretickou, ale s množstvím reflexí filmového festivalu, a 

také s filmy. Pronikla do problematiky do značné hloubky, neboť správně zasadila Jeden svět nejen do kontextu 

lidskoprávních festivalů a jejich smyslu, resp. účelu, ale také do komunikační platformy českého dokumentu, 

který se právě v rámci festivalu dostává do přímé konkurence se zahraničními filmařskými přístupy i tématy.  

Anežka se velmi natrápila s polostrukturovanými rozhovory, neboť v jednu chvíli "honila mnoho zajíců 

najednou" (dramaturgii, českou sekci, globální přesah i českou dokumentaristickou školu). Nicméně se nakonec 

s problémem vyrovnala se ctí a díky ní ožívá Jeden svět a český dokument na něm jako jeden velmi, složitý a 

struktuovaný fenomén.  

Výzkumnou část zvládla dobře, polostrukturované rozhovory ji navedly ke kontextům, do kterých se pak 

"vkládají" české dokumenty. Analýzu filmů samotných provedla velmi pečlivě a to jak s ohledem na téma, tak na 

zpracování, klíčovou situaci i autorský přístup. Musím zde ocenit, že šlo o oblbřímí práci a tak autorce patří 

obdiv.  



Přínos práce vidím zejména v komplexnosti, kterou se podařilo vítězné české dokumenty zasadit a vztáhnout je 

vždy k tématu, které zobrazují, resp. interpretují.   

 

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)  

Nemám připomínek. Viděl jsem mnoho verzí, o jazykových a stylistických stránkách textu jsme spolu 

nesčetněkrát mluvili a domnívám se, že pro to Anežka udělala maximum. Všechny normy jsou podle mne 

dodrženy.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce vznikala dlouho a těžko. Částečně to bylo původní neuchopitelností tématu, dále konkrétními překážkami 

v samotném výzkumu a pak množstvím zkoumaného materiálu. Navíc Anežka neustále o jakékoliv části práce 

pochybovala, takže naše konzultace byly kromě věcných připomínek permanentním vléváním optimismu do 

Anežčiných žil. To uvádím jen jako doklad, jak pečlivá diplomantka je, jak nejenže nic neodbyla, ale pro svoji 

preciznost se v tématu spíše utápěla, tedy bylo třeba ji občas vytáhnout nad hladinu.  

Šťastné rozhodnutí bylo soustředit se na filmy prezentované v české sekci, a dále omezení časové i rozvrstvení 

tematické. Tím práce dostala tvar a myslím, že jde o důležitý příspěvek pro zkoumání současných trendů 

v českém dokumentu. 

Anežce gratuluji, dokončená a dotažená práce je jejím osobním vítězstvím, na které může být právem hrdá a já 

jsem rád, že jsem u toho mohl být.     

 

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

5.1 Mohla byste stručně říci, jak si tedy české dokumenty v rámci Jednoho světa stojí v konkurenci ze 

sahraničními? V čem vidíte slabiny a v čem jejich přednosti?  

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   

 

 

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: 16. 9. 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.    

 


