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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Šlechtová, Věnceslava  

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

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 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s velkým množstvím odborné literatury, které se týkají obecné historie Československa i USA. 
Věnovala pozornost také vývoji amerického filmu a českých médiích. Snaha o stručnou charakteristiku 
historických období ale zákonitě vede k některým zjednodušujícím popisům. Mluvili jsme o tom již při 
konzultacích, že já bych osobně zkrátil kapitoly 3 a 4, zvláště kapitolu o americké filmové tvorbě, jelikož zvláště 
v ní musela autorka přistupovat ke zjednodušujícím charekteristikám. Začal bych až u Nového Hollywoodu. 
Ve vlastní analýze se zabývala zobrazením americké kinematografie v denním i filmovém tisku. Stanovila si 
témata, která chtěla v textech sledovat. Poté v práci analyzovala, jakým způsobem jsou tato témata v tisku 
obsažena. U deníků by bylo vhodné udělat také hlubší charakteristiku kulturní rubriky deníků, aby bylo více 
zřejmé, v jakém kontextu se texty o americkém filmu v denících objevovaly. Osobně bych pro větší prezentaci 
sledovaných témat uváděl ještě více citací z textů o jednotlivých filmech. Diplomová práce se věnuje dosud 
nezpracovanému tématu, takže je jistě přínosem pro obor.    
   

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 3
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/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

4

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 podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomová práce je jasně rozdělena na teoretickou a analytickou část. Práce má velmi kvalitní závěr, v němž 
autorka shrnula výsledky své analýzy. Mám výhrady k odkazu na periodika. Mělo by být vždy uváděno také číslo 
ročníku. Současně by bylo vhodné mít všechny odkazy jednotně. U Filmového přehledu nejsou stránky. U Filmu 
a doby někdy chybí názvy textů. V odkazech je chybně jméno Thompsonová. Odkazy na literaturu by vždy měly 
být jasné, aby bylo zřejmé, kdy co autorka přesně přebírala ze kterého titulu literatury. Vhodnou přílohou jsou 
kopie některých textů ze sledovaných periodik.    

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
V. Šlechtová ve své diplomové práci ukázala, jakým způsobem vybraná periodika v 70. letech referovala o 
americkém filmu. Zjednodušeně by se dalo očekávat, že v období rozděleného světa mezi Západ a Východ 
nebudou periodika kladně hodnotit americkou kinematografii. Autorce se ale podařilo dokázat, že naopak většina 
textů byla velmi pozitivních. Periodika chválila jednotlivé filmy v různých aspektech. Jak správně autorka uvádí, 
tak vliv na tento pozitivní pohled měl jistě fakt, že periodika psala většinou o filmech, které výběrové komise 
pečlivě vybraly do československé distribuce. Práce dokazuje, že nelze mít zjednodušující pohled na období 
normalizace. Amerických filmů se sice dostávalo do čs. distribuce málo, ale na druhou stranu mezi nimi byla řada 
kvalitních titulů, které mají nezpochybnitelnou hodnotu dodnes.     

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jaká měla autorka očekávání ohledně nabídky amerických filmů v čs. distribuci 70. let, když přípravu své 

práce začínala.  
5.2 V citacích se název filmu Francouzská spojka objevuje jako Francouzské spojení. Jak to s tím názvem 

tedy bylo. 
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!




