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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: 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)
Ve srovnání s tezemi došlo k menším změnám ve struktuře práce, které jsou ale v textu vysvětleny.  

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 využil řadu zahraničních odborných titulů, které se týkají vývoje hongkongské kinematografie i 
jednotlivých žánrů. Pracoval také s tituly k politickému vývoji Hongkongu ve 20. století. Domnívám se, že 
autor velmi přehledně a přesně popsal historii hongkongské kinematografie a zařadil ji do kontextu politického 
vývoje tohoto území. Do textu zařadil také několik analýz jednotlivých filmů, které dobře ukazují charakter 
hongkongské kinematografie v určitém období. Autor se zaměřuje na význam kinematografie v boji o národní 
identitu. Velmi přehledně ukazuje, jaký velký význam měla a má kinematografie pro obyvatele Hongkongu. 
Jeho závěry jsou jasně vyargumentované a informačně podložené.       

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 

2



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
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) 
Struktura práce je přehledná a logická. V poznámkovém aparátu by měla být vždy stejná velikost písma. Autor 
by také měl v celé práci dodržovat jednotně, zda u publikací bude či nebude uvádět číslo vydání. Také by mělo 
být shodně, zda bude zkratka pro stranu z češtiny nebo angličtiny. Práce prošla pečlivou korekturou a má velmi 
slušnou jazykovou úroveň. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Konzultanta diplomové práce potěší, když vidí u studenta skutečný zájem o téma, což jistě platí pro Václava 
Rybáře. Z textu je zřejmý jeho dlouhodobý zájem o hongkongskou kinematografii a značné znalosti její historie. 
Autor se zaměřil na sledování významu místní kinematografie v boji o identitu. Domnívám se, že velmi dobře 
ukázal, jak se význam kinematografie proměňoval. Charakterizoval, jak se kinematografie vymezovala kulturně 
i politicky vůči Velké Británii, Číně, USA, Japonsku. Dobře popsal, jaká byla také ekonomická situace 
produkčních firem. Velmi přesně ukázal, které žánry byly a jsou pro hongkongskou kinematografii klíčové. 
Autor tedy jistě naplnil své záměry, které si stanovil v tezích.      

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jaký očekáváte vývoj hongkongské kinematografie v nejbližším období. 
5.2 Jaký je současný vztah čínské a hongkongské kinematografie. 

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!


