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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) 

Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.   

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ 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 C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Autor pracoval s tituly odborné literatury, které se týkají dějin kinematografie i obecně českých dějin. Sestavil 

přehled významných událostí roku 1953. Udělal přehled vývoje zpravodajských týdeníků. Uvedl také informace 

k cenzuře. Je otázka, zda některé informace bylo nutné odkazovat přes diplomovou práci studenta Panáka. Mohla 

by být i další literatura k propagandě, například studenty často využívaná publikace Propaganda and Persuasion. 

Je ale možné, že v době zavřených knihoven neměl autor k některým publikacím přístup.  

Některé teoretické části mohly být o něco podrobnější. Zde bych to viděl hlavně u kapitoly 4, podkapitoly o 

propagandě v demokraciích a komunistických sděleních, kde bylo možné přece jen ty informace rozšířit, aby tyto 

části byly obsahově více naplněné. Autor sledoval 52 vydání Československého filmového týdeníku z roku 1953. 

Zajímalo ho kompletně celé každé vydání. Provedl kvantitativní a kvalitativní analýzu.    

 

3. 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 B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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 

B 



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) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Struktura práce je dost přehledná. Autor odkazuje na jednotlivé informační zdroje i sledovaná vydání 

Československého filmového týdeníku. V práci zůstalo pár překlepů a chyb ve velkých písmenech.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor analyzoval 52 vydání Československého filmového týdeníku. Provedl kvantitativní obsahovou analýzu, 

kdy si stanovil řadu hypotéz. Připravil také grafy, které dokumentují výsledky analýzy. Domnivám se, že tato 

analýza je provedena správně a výsledky jsou přehledně prezentovány. Jsou zde zajímavá zjištění, např. o 

absenci příspěvků o Sovětském svazu a celkově malém prostoru pro příspěvky ze zahraničí. Připomínky bych 

měl spíše k té kvalitativní části. Z mého pohledu je někdy autor až příliš stručný. Jeho text je spíše pro čtenáře, 

který stejně jako on všechny vydání týdeníku viděl a teď může porovnat svoji zkušenost. Pokud bude čtenářem 

ale člověk, který ty týdeníky neviděl, tak podle mého názoru by bylo dobré mu skutečně více popsat, jak ty 

týdeníky vypadaly obrazově, výběrem hudby i komentářem, aby si mohl udělat bližší představu. Stejně tak si 

myslím, že mohl autor zařadit ještě více konkrétních příkladů vybraných příspěvků. Na základě konzultací autor 

některé přidal, ale domnívám se, že jich mohl zařadit i více pro přiblížení, jakým způsobem se v týdenících 

projevovala propaganda. Když autor všechna vydání týdeníku viděl, tak mi přijde trochu škoda, že ještě více 

neprezentoval, co vše na těch týdenících můžeme ukázat. Celkově ale práce odpovídá cíllům stanoveným v 

tezích.       

 

 

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 U předložené bakalářské práce jsou pouze shody pod 5 %, které ale odpovídají odůvodněným shodám s 

jinými pracemi - text prohlášení o původnosti, citace z knih a dokumentů.    

 

 

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: 10. 6. 2021                                                                                          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! 

 


