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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) 

Kristýna od začátku věděla, co chce dělat a podle toho designovala nejen výzkum, ale i teze samotné práce. 

Pokud došlo k malým odchylkám ve struktuře práce, je to skutečně neznatelné, resp. práci to prospělo. 

 

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 C 

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 pracuje s relevantním konvolutem literatury. Od skutečně historických textů (Balász, Grierson…) až po 

soudobé autory (Gauthier, Bordwell-Thompsonová) využívá uvážlivě různé žánry, ze kterých čerpá informace. 

Z českých klasiků nechybí Navrátil, Brachtlová, vzala k ruce i Schlegelovu Podvratnou kameru (on byl jen 

editor!) a materiály Člověka v tísni. Mám tedy pocit, že k uchopení dokumentárního filmu se rozhlédla po 

odpovídající literatuře a úroveň jejího textu tomu také odpovídá.  

Mám tu čest, že jsem tam rovněž mnohokrát citován. Zrovna u toho mi však vyvstává otázka, proč tak usilovně 

autorka cituje ŠTOLL 2002, který se vůbec nenachází v závěrečném seznamu literatury (pokud to má být 

Hundred Years, tak pak je to 2000, a to je ocitováno správně jen jednou) a pak proč kromě tohoto útlého spisku 

se neobrátila na (podle mne asi informačně hodnotnější) zdroje, jako monografie Jan Špáta, encyklopedii 

dokumentaristů Český film: režiséři-dokumentaristé nebo proč se nepřišla poradit, doporučil bych ještě své texty 

z Film a dějiny nebo kapitolu o "české dokumentární škole" za 1. republiky…Tím se, proboha, neprosazuji, ale 

vzhledem k tomu, že jsme na jedné katedře…. 

A pak totiž vzniká situace, že části historického výkladu jsou "převyprávěny" jen z jednoho, max. ze dvou 

zdrojů, přičemž jak Strachota a Porybná, tak mých Hundred Years jsou skutečně ty nejstručnější materiály, ze 

kterých lze vyjít. Není to škoda? 



K ostatnímu nemám připomínek. Autorka prokázala schopnost si literaturu najít (a to i metodologickou), 

vyrovnala se s vymezením generace Z a empirický výzkum provedla řekl bych příkladně. Nepochybuji o tom, že 

tato práce je přínosná pro mediální studia i dokumentární film samotný.  

 

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  B 

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)  

Mám asi jedinou připomínku. Nevidím důvod, proč se věnuje tolik prostoru líčení historie českého dokumentu, 

ačkoliv to mám rád a je to moje doména. Ve vztahu k postojům generace Z k současnému dokumentu, resp. 

současné mladé generace k dokumentu obecně to nepovažuji za účelné. Těch "klasických" nebo "historických" 

dokumentů se v anketě/dotaznících objevuje skutečně minimálně, takže tento dějinný vývoj mladou generaci 

nijak neovlivnil a nezasáhl. Nejpopulárnější je Klusák, pak Třeštíková, pak chvíli nic a pak Sommerová, to není 

odraz kvality českého dokumentu, ale současné situace "známosti" jednotlivých autorů, samozřejmě navázaných 

na "známost" jejich práce v posledním roce-dvou. Kdyby tam nebylo tolik dějin dokumentu, tak by se autorka 

vyvarovala převypravování několika zdrojů, jak vytýkám výše. 

Ale - práce je napsána svižným, přesto věcným, akademickým jazykem, bez stylistických a pravopisných chyb, 

je to zralá práce. Samozřejmě poznámkový a citační aparát je obecně bez problémů, oceňuji i přílohu nejen 

v podobě dotazníku, ale i několika portrétů a plakátů.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Je radost takovou práci číst. Když pominu svoji výtku ve vztahu k líčení dějin dokumentu, tak se domnívám, že 

část o generaci Z a výzkum samotný je velmi osvěžující. Potvrzuje se mi moje vnitřní přesvědčení, které 

predikoval Jan Špáta v 90. letech, že dokumentární film je komunikační formou připomínající vážnou hudbu 

(nebo jazzovou), nese totiž v sobě určitý předpoklad závažnosti sdělení, autenticity navázané na realitu a že ať 

by se dokumentaristé snažili sebevíc, nikdy nepůjde o masovou záležitost. Já na to říkám - zaplaťpámbu. Mít rád 

dokument je záliba fanoušků, je to jako mít rád dobré víno, je to podle mě schopnost umět si vybrat ze změti 

audiovizuálních výkřiků ony perličky, aniž by byl člověk snob - dokument má totiž to štěstí, že se dotýká 

skutečného života a tak se může přiblížit i hloubkám, o kterých snobové ani/ještě neslyšeli. 

Oceňuji, jak Kristýna pečlivě provedla čtenáře výsledky svého výzkumu. 109 odpovědí respondentů je skutečně 

materiálem, z něhož si lze vytvořit určitý obraz. Otázky jsou podle mého formulovány velmi vhodně, a i když 

mě žádná odpověď nepřekvapila, jsem za tuto sondu moc rád. A má to dokonce komickou pointu: po 24 

poměrně komplexních otázkách přichází ta závěrečná: Máte v úmyslu se v blízké budoucnosti na nějaký 

konkorétní český dokument podívat? Odpoveď z 83,5%: "Ne." 

Chtěl bych Kristýně poděkovat za tuto sondu, vážím si jí.   

 

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

5.1 Mohla byste nějak odhadnout, jak by dotazník dopadl, kdyby se jednalo o dokument obecně nebo o 

zahraniční dokument? 

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 8% -vzhledem k četnosti uvedených citací beru jako v pořádku 

 

 

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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


