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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce  X    Posudek oponenta/ky  ☐ 
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Koudelová Tereza      
 
Název práce: Vorvaň Siso – Tvář nelegálního rybolovu ve Středozemním moři  
 
Autor/ka posudku 
    Příjmení a jméno: Macková Veronika    

Pracoviště: KŽ 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 ☐ X ☐ ☐ ☐ 
1.2 Technika práce X ☐ ☐ ☐ ☐ 
1.3 Struktura práce ☐ X ☐ ☐ ☐ 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka změnila cíl a v malé míře i strukturu práce. Odchýlení od tezí konzultovala, je v práci velmi důkladně 
vysvětleno a považuji ho za vhodné. Dokument tak mohl jít tzv. „více do hloubky“, drží skvěle pohromadě a 
přináší nová zjištění v oblasti nelegálního rybolovu.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU TEORETICKÉ ČÁSTI 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  A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat  A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů  A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Tereza Koudelová celé bakalářské studium přistupovala k jednotlivým úkolům velmi pečlivě, a to se potvrdilo i 
v případě bakalářské práce. Dlouhodobý zájem o životní prostředí zúročila i při psaní teoretické části, kde 
pracovala s relevantní literaturou ke zvolenému tématu i k televiznímu dokumentu.  
      
3. HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura praktického projektu  A 
3.2 Obsahové zpracování praktického projektu  A 
3.3 Formální / technické zpracování praktického projektu  A 
3.4 Hodnocení celkového praktického výstupu  A 
 
4. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 



Terezu Koudelovou musím jen chválit, protože si našla velmi zajímavé téma, ve kterém se skvěle orientovala, 
napsala dobrý scénář a televizní dokument zpracovala celý pouze sama! Navíc natáčela ve velmi těžkých 
podmínkách na moři, dokázala si produkčně zajistit skvělé respondenty a za dobu svého působení u neziskové 
organizace Sea Shepherd natočila dostatečné množství materiálu, což bylo klíčové pro vznik celého dokumentu 
(v Česku už by se nedalo nic dotočit). Autorka ke své práci navíc přistoupila kriticky a popsala nedostatky u 
dokumentu (v kapitole Reflexe vlastní tvorby), což oceňuji.  

  Hodnocení písmenem 
4.1 Struktura práce  A 
4.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů  A 
4.3 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 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

  A  

4.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

 A 

4.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce  A 
4.6 Celkové zpracování praktického projektu   A 
4 7. Obrazová/zvuková/ estetická/ úroveň praktické části   A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
5. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)       

Televizní dokument Terezy Koudelové považuji za mimořádně zdařilý. Autorka natočila dokument poukazující 
na nelegální, nehlášený a neregulovaný rybolov, a jeho dopady na Středozemní moře. V díle také představila 
aktivitu organizace Sea Shepherd, která se touto problematikou zabývá, a nastínila možná řešení. Nespokojila se 
„pouze“ s rozhovory s jednotlivými respondenty, ale hledala také existující právní rámce, které by měly podobné 
aktivity regulovat. Dobře pracovala v dokumentu i se znalostmi z teoretické části a dokázala je dobře aplikovat. 
Praktickou závěrečnou práci považuji za nadstandardní, a proto bych autorce doporučila přihlášení na některé 
filmové festivaly, kde by tento dokument mohl mít úspěch (vzhledem k anglickému jazyku i na mezinárodních 
festivalech a soutěžích). Jednoznačně navrhuji práci hodnotit jako výbornou, tedy písmenem A. 

 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1  
5.2       
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 
X Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
7. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A   X      
B           
C            
D           
E          
F        nedoporučuji k obhajobě 
 



 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum:                                                                                                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! 
 


