
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Eliška  Faeklová   

Název práce: Televizní publicistická činnost Karla Čáslavského 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Lokšík Martin 

Pracoviště: KŽ  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 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Druhá přepracovaná verze bakalářské práce E. Faeklové je pokusem  o komplexnější,  až monograficky laděný  

nástin osobnosti Karla Čáslavského na pozadí jeho publicistické televizní činnosti, reprezentované  cyklem 

Hledání ztraceného času. V tom lze spatřovat její přesah a pozitivum. Pro relevantní posouzení tvorby  K. 

Čáslavského je však nezbytnou nutností i její zařazení do tematického a  dobového kontextu, kterému se věnuje, 

tedy  pro autorku hlubší seznámení se jak se základní historickou literaturou, tak s odbornou filmovou literaturou 

vztahující se k dějinám dokumentárního filmu první poloviny 20. století. Tento kontext je v práci patrný už méně 

(viz seznam studijní literatury), což se projevuje v některých případech poněkud zjednodušujícími tvrzeními 

(např. v poznámce 5 na str. 5, str. 13 - třetí odstavec textu).   

 

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 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

2 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

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

Autorka někdy zápasí s tím, co má být součástí hlavní statě a co patří do poznámkového aparátu pod čarou jako 

vysvětlující nebo doplňující text. Některé odkazy v textu se tak stávají bezpředmětné - viz např. poznámka 36 na 

str. 13,  poznámka 52 na str. 18 , poznámka 66 na str. 20).  V práci lze zaznamenat i některé jazykové a 

stylistické nedostatky a překlepy (str.6 - skloňování, str. 9 - stylistika -  poslední odstavec textu nad poznámkou,  

str. 23 - Americké velvyslanectví, překlepy - str. 27, 34).  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 I přes uvedené přípomínky přepracovaná verze bakalářské práce posluchačky Elišky Faeklové splňuje 

požadavky pro přijetí k obhajobě jako po formální, tak obsahové stránce. Součástí práce je CD disk se záznamem 

rozhovorů s členy výrobního štábu cyklu Hledání ztraceného času a dalšími blízkými spolupracovníky Karla 

Čáslavkého, který považuji za cenný zdroj orální historie. Navrhuji známku velmi dobře - dobře. 

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

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

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


