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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: Rybář Václav  
Název práce: Boj o identitu na poli hongkongské kinematografie (60. - 80. léta 20. století)  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Macků Lucie, Mgr. 

Pracoviště: FSV UK 
 
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) 
Autor zachovává podobu schválených tezí, pouze se drobně odchyluje ve struktuře práce. Tyto změny považuji 
za vhodné. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor se ve své práci věnuje hongkongské kinematografii a její podobě od roku 1913 až do 80. let. Ve vlastní 
analýze autor využívá formu případových studií, kdy analyzuje vybrané filmy ilustrující jednotlivá období. Autor 
považuje hongkongskou kinematografii za důležitého nositele hongkonské národní identity. V bakalářské práci 
je zdůrazněna významnost lokálního dialektu - kantonštiny - jejímž nositelem je právě hongkongská 
kinematografie. Autor se zabývá i definicí národní kinematografie. Z analýzy případových studií vyplývá, že 
identita s sebou v honkogkongské kinematografii nepřináší stabilitu a tradici, ale naopak neustále dynamický 
vývoj a proměnu. Autor zdůrazňuje, že ve všech různých žánrech hongkongské kinematografie (od artových po 
akční filmy) se neustále objevuje postava věčně hledajícího a hledajícího se obyvatele Hongkongu.      
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
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 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Jazyková i stylistická úroveň práce je na výborné úrovni. Práce je přehledně struktována a čitelně napsána.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Václava Rybáře je velmi kvalitním textem. Autor se věnuje v českém prostředí neobvyklému 
tématu, ale zároveň se zabývá i zobecnitelnými pojmy - jako je národní kinematografie, či hledání identity 
prostřednictvím filmu. Z práce je patrné autorovo nadšení a zaujetí pro toto téma, které je nutné obzvláště ocenit. 
Celkově hodnotím práci jako velmi zajímavou a navrhuji známku výborně.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Domnívá se autor, že by mohl podobné rysy kinematografie najít i na příkladu jiné asijské země?  
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! 
 


