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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 práce, ale zejména i struktura práce se od schválených tezí proměnila, ale velmi účelně. Dívám-li se do tezí, 

je dobře, že autorka se oprostila od kapitol Výjimečný filmový jazyk, Pomocnice a následovnice Ludmila 

Zemanová nebo Český Meliès, protože to všechno by byly kontextuální kapitoly, hodící se buď do širší dizertační 

práce a nebo pro jiné pojetí této práce. Zkrátka oceňuji, že oproti tezím se autorka rozhodla celou svoji pozornost 

zaostřit, zúžit výzkumné pole.        

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu  1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji  1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu  1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli  1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru  1 

 

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

Podle mne jde o vynikající práci. Je vidět, že seznam literatury není jen „přiložený“, ale také prostudovaný, 

vážím si té mnohosti primárních pramenů, které Tereza vzala do ruky (viz i obrazová příloha). Množství článků, 

recenzí a různého typu korespondence práci vytváří fundament, a díky tomu text pevně sedí. 

Tedy i schopnost autorky s těmito prameny pracovat považuji za jeden z kladů, a díky tomu se domnívám, že i 

rozvoji oboru může svým dílem práce prospět.       

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru  1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu  1 



3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

 1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

 1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava  1 

 

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

Nemám výtek. Po všech těchto stránkách jde o práci nadstandardní.      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Karel Zeman z práce vychází jako originální tvůrčí osobnost, které se ne vždy dařilo, resp. ne vždy bylo jeho dílo 

přijímáno stejně nadšeně jako Cesta do pravěku nebo zejména Vynález zkázy. Tezera přesvědčivě demonstruje, 

že právě „závazek“, „tíha“ úspěchu Vynálezu zkázy Zemana do značné míry negativně poznamenal pro jeho další 

tvorbu. Diplomová práce je velmi poctivým průvodcem po Zemanově obsáhlé (početně i žánrově) filmografii, a 

to přes její reflexi v tisku, kterou zde sledujeme krůček po krůčku, velmi poctivě zpracovaných. 

Osobně neskrývám radost nad takou prací a myslím, že by mohla sloužit Muzeu Karla Zemana  i jako určitý typ 

publikace.  

 

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

5.1 Proč se domníváte, že Ukradená vzducholoď nedosahuje kvalit Vynálezu krásy?       

5.2 Přídomek Český Meliès jste převzala z Mladé fronty z roku 1980. Myslíte, že taková novinářská zkratka 

je v případě Karla Zemana přiléhavá? Zkuste se zamyslet nad principem „líbivých“ novinářských 

označení.     

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: Praze 31. 1. 2017                                                            Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


