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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Bělohlávková Alice   
Název práce: Československá kinematografie v německých filmových periodikách v letech 1933 - 1945  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Bednařík Petr  

Pracoviště: Katedra mediálních studií 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      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce odpovídá schváleným tezím.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka ve své diplomové práci využila značné množství titulů odborné literatury k tematice československé 
kinematografie ve sledovaném období. Domnívám se, že se jí na základě této literatury podařilo velmi přesně a 
přehledně provést charakteristiku naší kinematografie v různých jejích aspektech. Úkol to byl komplikovaný 
faktem, že se jednalo o literaturu publikovanou od 30. let až do současnosti. Proto nebylo jednoduché napsat 
správnou charakteristiku různých jevů. Autorka pracovala s německými filmovými periodiky. V textu 
analyzovala, jak tato periodika psala o československé kinematografii. U některých textů bych přistoupil 
k podrobnější charakteristice a většímu rozsahu citací. Chápu ovšem, že autorka měla k dispozici skutečně velké 
množství materiálu, u nějž musela posoudit, kolik prostoru bude věnovat různým tématům. Předložená 
diplomová práce jistě představuje přínos k oboru. Je to první text, který takto podrobně analyzuje, jak německá 
filmová periodika informovala o naší kinematografii.          
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 



3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka si na začátku práce stanovila hypotézy, k nimž se vrací v závěru. Diplomová práce má podle mého 
názoru skutečně velmi kvalitní závěr, v němž je podrobně shrnuto, jak německá periodika psala o československé 
kinematografii. Autorka se vyjadřuje k tomu, jak závěry její analýzy korespondují se vstupními hypotézami. 
Diplomová práce má kvalitně provedený poznámkový aparát. Jazyková a stylistická úroveň práce je také velmi 
dobrá. Pouze někde zůstaly názvy filmů v poznámkách normálním písmem, i když jinak jsou psány kurzivou. 
Někdy se také vyskytují nadbytečné mezery. Přínosné jsou určitě přílohy diplomové práce - soupisy filmů a 
stránky německých filmových periodik, které nám umožňují získat konkrétní představu, jaká byla podoba těchto 
periodik z hlediska grafické úpravy i rozsahu textů.       
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Předložený text je důkazem, jak může student vhodně využít pro přípravu své diplomové práce pobyt v zahraničí. 
Alice Bělohlávková byla na stipendijním pobytu, v jehož rámci získala v Berlíně materiály pro svoji diplomovou 
práci. Napsala podle mého názoru velmi kvalitní diplomovou práci, která se věnuje doposud nezpracovanému 
tématu vztahu německého filmového tisku a naší kinematografie. Autorčin text podrobně a přehledně zachycuje, 
jak tento filmový tisk informoval o československé kinematografii. Autorka dokládá, jak se na způsobu 
informování projevovaly politické vztahy Německa a Československa, posléze protektorátu.          
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Autorka prostudovala dobová filmová periodika. Která témata se v nich objevila ve vztahu k naší 

kinematografii méně/více, než očekávala na počátku studia periodik.    
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! 
 


