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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) 

Struktura předložená práce byla po dohodě upravena, aby se v maximální míře soustředila na základní výzkumý 

cíl. Upozaděna byla mj. biografická črta O. Vávry. Vzhledem k dostatečnému množství tištěných pramenů 

(dobové historické práce, reflexe zkoumaných snímků v tisku) bylo také upuštěno od zkoumání filmových 

scénářů. 

 

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)  

 

Literatura: 

Domnívám se, že pro potřeby diplomové práce byla zvolena dostatečná báze studijní literatury k výkladu 

historického vývoje let 1938-45, byť je zřejmé, že v dílčích aspektech by tento okruh bylo možné stále 

rozšiřovat. 

 

Obsah: 

- s. 44: bohužel se nepodařilo vyhnout se obratu "spáchán" v případě útoku na R. Heydricha; jde fakticky o 

převzetí dobového označení, jemuž se nebránila ani komunistická hstoriografie 

 

 

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)  

 

Jazyková a stylistická úroveň: 

- práce je psána kultivovaným jazykem; místy se nepodařilo odstranit překlepy (s. 41 - "skálu archivního…"; s. 

60 - "Komunistické"; s. 61 - lépe "busty") 

 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

 

Diplomant předložil zajímavou studii, v níž nás provází historickými ději zachycenými v trilogii O. Vávry, a to 

z hlediska filmového zpracování v užším smyslu a dále z hlediska ideologické manipulace s dějinami v 70. 

letech. Práce má přehlednou strukturu; po úvodním metodologickém vymezení a obajsnění obecnějšího kontextu 

zkoumaných děl se autor zabývá jednotlivými částmi trilogie. Po stručné anotaci děje diplomant přistupuje ke 

konfronataci, do níž zapojuje dobový výklad dějin a současný stav poznání. Zaměřuje se především na 

charakteristiky a jednání hlavních postav (K. Gottwald, E. Beneš, A. N. Chamberlain aj.). Poté sleduje ohlas 

v dobovém tisku. Domnívám se, že se P. Hodurovi podařilo vystihnout momenty charakteristické pro interpretaci 

dějin komunistickým režimem. Téma je nosné i pro další výzkum; např. by jej bylo možné zasadit do kontextu 

sovětské i západní filmografie 60. a 70. let věnované období druhé světové války. 

 

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

 


