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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) 

Došlo k odchýlení od struktury práce, nicméně považuji je za vhodné, logické a vyplývající ze skutečného stavu 

zkoumaného materiálu. Myslím, že je dobře, že autor dal na rady svého vedoucího.  

 

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)  

O úplnosti literatury jako komplexu se zde nedá hovořit, protože ke zpracovávanému tématu lze přistoupit různě 

a proto ona komplexita bude vždy různá. Z hlediska tohoto uchopení je podle mého počet pramenů a literatury 

svým způsobem komplexní a dokonce „ideologicky“ vyvážený, což velmi oceňuji.  

Pavel k pramenům i sekundární literatuře přistoupil velmi odpovědně, jednotlivé filmy, i kontext manipulace 

zpracoval relevantně a k úrovni magisterské práce nemám žádné připomínky.  

Text by mohl být završen větším souhrnem dosažených výsledků, snad i jakýchsi zobecnění, aby čtenář nemusel 

vytahovat obecné z konkrétních případových studií, nicméně i tak je práce i metoda zcela konzistentní.  

  

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)  

Pavel je zdatný stylista, práce je napsána zralým a věcným jazykem, všechny citační náležitosti jsou v normě. 

Grafická úprava je standardní, nicméně jakákoliv ilustrace (např. některé screenshoty týkající se rozebíraných 

scén) by práci oživila a byla i možnou další rovinou potvrzení výsledků výzkumu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce se mi velmi líbila. Je napsána věcně, a k materiálu její autor přistupuje s určitou mírou zvídavosti, jak to 

celé porovnávání dopadne. Fakt, že si kromě novodobých Velkých dějin zemí Koruny české, dílčích studií 

k jednotlivým filmům a množství publicisticko-kritického materiálu z dobových periodik vzal k ruce i díla 

Čestmíra Amorta a Václava Krále, považuji za vynikající nápad. Text získává na plasticitě, vytyčuje šířku 

ideového pole, ve kterém se bude pohybovat a v podstatě je tak „co srovnávat“. Díky tomu práce není jen 

příspěvkem k filmologickým studiím, ale klade své těžiště přesně do zkoumané problematiky „míry manipulace“ 

a „historické pravdy“ a místy až esejistickou formou nad tímto těžištěm rozvažuje a posuzuje argumenty. Byla to 

radost číst. 

 

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

5.1 Měl jste k dispozici i nějaké primární prameny – např. literární scénáře nebo schválené technické scénáře 

ke zmiňovaným filmům? Pokud ne, myslíte, že by Vám přinesly nějakou novou dimenzi výzkumu? 

5.2       

 

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

 výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

Datum: 30. ledna 2017                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

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

 


