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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce  ☐    Posudek oponenta/ky   X 

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno:    Koudelová Tereza    

Název práce:     Vorvaň Siso – Tvář nelegálního rybolovu ve Středozemním moři   

Autor/ka posudku 

    Příjmení a jméno:   Lokšík Martin    

Pracoviště:   KŽ  IKSŽ      

 

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) 

Praktický bakalářský projekt Terezy Koudelové ve všech třech parametrech naplnil zadání námětu a v plném 

rozsahu splnil kritéria publicistického videodokumentu.     

 

      

 

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) 

V teoretické části se diplomantka zaměřila na shrnutí základních postulátů dokumentární  metody audiovizuální 

tvorby a  na zevrubné  přiblížení problematiky nelegálního rybolovu ve Středozemním moři a jeho  ekologických 

dopadů na životní prostředí a  mořský ekosystém. Poskytla čtenáři základní penzum zasvěcených informací o 

tomto jevu v evropském kontextu a zdůvodnila, proč se rozhodla o něm natočit  autorský videodokument.  Velmi 

dobře se při tom vyrovnala jak s odbornou literaturou vztahující se k dokumentárnímu filmu, tak s prokázáním 

komplexní orientace v tématu svého praktického projektu. 

 

      

      

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) 

  Hodnocení písmenem 

4.1 Struktura práce   

4.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů   

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.) 

  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

  

4.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   

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)  

Autorský videodokument Terezy Koudelové nazvaný Vorvaň Siso – Tvář nelegálního rybolovu ve Středozemním 

moři předkládá divákovi neobyčejně poutavý příběh neziskové organizace Sea Shepherd  bojující proti 

nelegálním metodám rybolovu v italských pobřežních vodách v oblasti Tyrhénského moře. Jako členka posádky 

natáčela činnost této organizace a její zásahy proti neregulovanému způsobu rybolovu, zejména proti technice 

FAD  (tzv. rybích vábniček), která způsobuje  největší znečištění mořské hladiny plasty. Předložený 

videosnímek dlouhý více než 18 minut je živým, autentickým a bezprostředním zachycením činnosti 

dobrovolných pracovníků Sea Shepherd v jejich přirozeném prostředí na překvapivě vysoké řemeslné a tvůrčí 

úrovni,  srovnatelné s tvorbou profesionálních štábů. V tomto ohledu proto považuje oponent za nutné 

konstatovat, že diplomantka  zvládla  všechny fáze zpracování snímku od dramaturgické přípravy, přes natáčení 

až po postprodukci, včetně základních filmařských profesí (kamery, zvuku, střihu a režie) v jedné osobě 

s pozoruhodnou bravurností, virtuozitou  a erudicí.  Oponent nenašel jediný vážnější prohřešek, který by autorce 

dokumentu mohl vytknout. Jedinou poznámku má k délce titulků u jmenovek a funkcí respondentů vzhledem 

k cizojazyčným jménům a také k absenci závěrečných titulků (že se jedná o bakalářský projekt, jméno vedoucího 

projektu, rok výroby a copyright).  

 

    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Dokumentární videosnímek Terezy Koudelové splňuje veškeré předpoklady pro přijetí k obhajobě jak z hlediska 

požadavků na zvládnutí praktických dovedností, tak i obsahového zpracování tématu. Má všechny parametry 

profesionálního dokumentárního díla. Snímek jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A. 

 

     

 

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 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:  4. 6. 2022                                                                                              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! 

 


