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Název práce: Obraz americké filmové tvorby v československých médiích 70. let 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Dominik Šimon 

Pracoviště: Katedra mediálních studií, IKSŢ, UK FSV 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 („kliknutím“ zakříţkujte 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) 

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 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a pouţít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Věnceslava Šlechtová předloţila zcela původní a solidně zpracovanou diplomovou práci, věnující se dosud 

opomíjenému tématu obrazu amerického filmu v českém tisku sedmdesátých let. Práce je podloţená mnoţstvím 

literatury, v níţ se autorka důkladně orientuje a dokáţe ji adekvátně pouţít. Samotný kvalitativní výzkum je pak 

zaloţen na dostatečném mnoţství relevantního materiálu z odpovídajícího vzorku periodik. 

 

Svou práci diplomantka otevírá mnoţstvím úvodů, mj. do politické situace v ČSSR, ale i v USA, do cenzurní 

praxe, americké kinematografie apod. Tyto pasáţe pokládám za poněkud problematické. Jednak se nezdají být 

vţdy zcela relevantní vzhledem k výzkumu (aféra Watergate, exkurz do dějin poválečného amerického filmu). 

Především je však sráţí nevyhnutelná stručnost, která místy vede aţ k frázovitosti, např. právě v pasáţích o 

americké kinematografii, kde autorka charakterizuje jednotlivé filmové milníky v podstatě nic neříkajícími 

instantními klišé (např. o filmu Rozhovor, s. 38: „Tento ţánr však Coppola obohacuje o aspekt nejisté 

subjektivity vnímání a vnitřních mentálních procesů hrdinů.“). Také je škoda, ţe autorka věnuje značnou 

pozornost notoricky známým událostem (Praţské jaro), a témata ne tak frekventovaná a potenciálně zajímavá 

(mnohdy absurdní aspekty filmové distribuce v Československu) zmíní jen několika málo větami. 



Autorka se bohuţel nevyvarovala i některých přílišných a zavádějících zjednodušení, která ji třeba vedou aţ k 

absurdnímu tvrzení typu, ţe za normalizace byla „většina ‚příslušníků inteligence‘ kvůli svým nesouhlasným 

postojům s reţimem nucena vykonávat místo svého povolání dělnické profese.“ (s. 24) 

 

Samotný výzkum je velmi kvalitní, detailní a přináší zajímavé poznatky, autorka se zodpovědně věnovala jak  

přípravě a sběru materiálu, tak jeho analýze. Podrobně stanovuje hypotézy a přehledně odpovídá na otázky, zda 

se její předpoklady potvrdily, či nikoliv. Jednotlivé závěry pak dokládá výstiţnými a vhodně zvolenými 

citacemi. Jen je škoda, ţe se diplomantka dříve a důkladněji nevěnovala aspektu, který nakonec jen letmo 

zmiňuje, a to, ţe do československé distribuce šel pouhý drobný vzorek americké produkce, pečlivě vybraný jak 

z hlediska ideologického, tak kvalitativního. Kritické hodnocení těchto filmů nutně muselo být tímto faktem 

ovlivněno, protoţe do československých kin šla skutečná špička zámořské produkce. Autorčino konstatování, ţe 

„zamítnutí americké filmové tvorby oproti očekávání zcela chybí“ (s. 50), ve skutečnosti není tak překvapivé, 

jak se na první pohled můţe jevit. Druhým problematickým rysem analýzy shledávám automatické ztotoţnění 

kritiky kapitalismu, obsaţené v některých filmech, s prosocialistickým postojem, který v těchto případech 

autorka kóduje. 

 

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, podloţenost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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.)  

5 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Co se týče grafické úpravy a formálních náleţitostí vůbec, je práce velmi pečlivá. Vhodně zvolená je i příloha. 

Autorka se nevyvarovala občasných chyb v interpunkci i v pravopise (scénárista, hlavními cíly), jejich 

frekvence však nepřesahuje únosnou míru. Textu by místy prospěla stylistická korektura a také přechylování a 

deklinace cizích jmen, aby se v něm neobjevovaly formulace typu „Kromě Jane  Fonda a Marlona Brando je 

jako angaţovaný herec označen…“ (s. 52) 

 

Výrazně problematickým shledávám způsob, jímţ autorka pracuje v první části práce s literaturou. Prakticky 

nikde nemá přímé, uvozovkami označené citace, pouze odkazuje na zdroje informací a vytváří dojem, ţe 

veškeré formulace jsou její vlastní a z externích zdrojů získává pouze data. Minimálně v jednom případě 

(poznámka 87, s. 32) však přímo cituje z knihy Jerzyho Toeplitze, aniţ by přejatou pasáţ příslušně označila. 

Vzhledem ke skutečně pečlivému poznámkovému aparátu, odkazujícímu na zdroje, nemám nejmenší podezření 

na neetickou práci s prameny, spíše se jedná o nedůslednost či neznalost. Ovšem nedůslednost, která je na 

hraně akceptovatelnosti. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Výsledné hodnocení diplomové práce je tedy poněkud rozporné. Na jedné straně stojí pečlivě připravený text a 

především kvalitně provedená a zpracovaná analýza. Na straně druhé zkratkovité a přebujelé úvody, 

sklouzávající místy do bezobsaţné fráze, a zejména prazvláštní práce s citacemi v první části.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně nebo velmi dobře podle výsledku 

obhajoby. 

 

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



5.1 Prosím autorku, aby vysvětlila, jakým způsobem nakládala s citacemi a odkazy na zdroje v úvodních 

kapitolách práce. 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte 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! 

 


