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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Šlechtová Nikola  
Název práce: Od animace k hraným verzím: proměna klasických pohádkových filmů studia Disney 
z feministické perspektivy 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Vochocová Lenka 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 
 
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) 
Autorka se výrazně neodchýlila od schválených tezí, přizpůsobila však vzorek aktuální produkci studia Disney.  
 
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 B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená práce je velmi uceleným teoreticko-analytickým dílem - autorka představuje v úvodu srozumitelná 
teoretická východiska pro svoji analýzu, která stručně, srozumitelně a strukturovaně zpracovávají klíčové 
koncepty i trendy vztahující se k autorčinu výzkumu. Samotná analýza je přehledná a přináší zajímavé informace 
o posunu genderových aspektů pohádkových příběhů studia Disney i postupných proměnách reprezentací 
menšin. Bylo by dobré, kdyby autorka více zdůraznila přínos své analýzy ve vztahu k prezentovaným rešerším 
dosavadních výzkumů.   
 
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 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 

B 



s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  
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 B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, všechny její části spolu dobře komunikují. Z jazykového hlediska se v textu 
vyskytuje větší množství nedostatků vyplývajících spíše z nedostatečných korektur. Stylisticky mě rušila 
přítomnost jazykových klišé - v úvodu jsou až příliš koncentrovaná ("v novém kabátu", "herci z masa a kostí", 
"odkryla závoj", "pod tíhou kritiky"), klišé se objevují i v průběhu textu ("v jámě lvové" - s. 37). Další 
nedostatky uvádím pro ilustraci níže: 
Na s. 4 autorka píše"vyplívající", na s. 5 nacházíme chybný tvar "vychází z Freudovo konceptu", na s. 6 čteme 
"děti jsou vystavěné" místo "vystavené". Autorka také užívá chybné tvary vztažného zájmena který - "od témat, 
které" namísto "která" (s. 8), podobně na s. 13 - "vydání, které" namísto "která". Výhradu mám také k užívání 
výrazu "adresovat" ve významu "oslovit" nebo "upozornit na" (překlad angl. "to address") - na s. 23 - "adresuje 
Mauglího" (autorka píše "Mowgli"), podobně na s. 36 nebo 55 a 56. 
V jednom případě autorka matoucím způsobem zaměňuje označení "Zloba" a "Maleficent". 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Nikoly Šlechtové je z mého pohledu svěží a inspirativní analýzou, které nechybí dobrá 
kontextualizace prostřednictvím kvalitních rešerší souvisejících výzkumů.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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 je 3 %.  

 
 
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: 15. 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.    



 


