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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   
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Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Martina Robotková  

Název práce: Kauza Berdych v českém filmu: od reality a novinových/TV zpráv k filmovému zpracování až po 

filmové recenze 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Aleš Doležal 
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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) 

Autorka se ve své bakalářské práci drží cíle a struktury práce uvedené v tezi. Technika práce se odlišuje zejména 

v oblasti zkoumaných médií, což autorka vhodně zdůvodňuje s odkazem na pandemii koronaviru, která 

znemožnila přístup k některým archivům. 

 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autorka využívá širokého množství zdrojů, pouze na několika místech by nebylo na škodu je prostřídat, aby se 

jeden zdroj neopakoval mnohokrát za sebou. Samotné zdroje jsou ale vhodně zvolené i aplikované. Výklad je 

logický a závěry jsou dostatečně podloženy.  Zvolená technika zpracování materiálu je zvládnutá, avšak kapitola 

věnovaná metodologii je v kontextu poměrně velkého rozsahu práce poněkud skromná, u analýzy recenzí a 

kritiky pak chybí úplně.   

 

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 A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

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 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

A 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Práce má strukturu, která je logická a vhodně danou problematiku zpracovává. Citované pasáže jsou řádně 

označeny a zdroje uvedeny odpovídajícím způsobem. Text je na stylisticky velmi vysoké úrovni, nezaznamenal 

jsem žádné zásadní pravopisné či stylistické chyby. Autorka svoji práci vhodně doplňuje obrázky z 

analyzovaných audiovizuálních děl.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka téma tzv. Berdychova gangu a jeho pojetí v českých médiích a audiovizuální tvorbě zpracovala velmi 

obsáhle a detailně. Práce je konstruována logicky, je čtivá a zvolený jazykový styl odpovídá formátu bakalářské 

práce.  Při jejím zpracování čerpá z vhodně zvolených zdrojů, které jsou řádně ocitovány. Práce se zároveň úzce 

drží původní teze kromě odůvodněných změn, jež si vynutila pandemie. Drobné nedostatky spatřuji v občas 

přílišném opakování některých zdrojů a také v relativně stručnému představení zvolené metodologie. 

Text je na bakalářskou práci poměrně obsáhlý, což rozhodně nepovažuji za chybu, dovedu si však představit 

rozdělení tématu do dvou různých prací se zaměřením na média a filmovou tvotbu.   

 

 

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

5.1 Práce dochází k závěru, že jedním z nejkritizovanějích prvků filmu Zákon Helena je angažovanost 

režisérky Petry Nesvačilové v ději. Souhlasíte s touto kritikou? Proč ano/ne?  

5.2 V textu jsou uvedeny názory některých českých recenzentů. Podle jakého klíče byli tito recenzenti 

vybráni? 

 

 

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: 4. září 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! 

 


