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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) 

Avizovaná sémiotická analýza trailerů se neuskutečnila, což autor nereflektuje. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Práce Jana Schöppela se skládá ze dvou částí. Tou první je informované, vyčerpávající a se zřetelným nadšením 

napsané shrnutí historie (a částečně současného stavu) filmových trailerů. Tato část svou funkci bez větších 

problémů plní. Druhá, empirická část, je nevyrovanější. Zatímco mohu ocenit důkladně provedené rozhovory 

s českými tvůrci trailerů a studium produkčního mechanismu vůbec, samotná analýza trailerů je úsečná, 

metodologicky nevyjasněná a (zejména) podjatá.  Diplomant bere hledisko filmových profesionálů za své a 

hodnotí české trailery podle toho, jak odpovídají svým americkým "vzorům". Případné "nedostatky" popisuje 

velmi barvitým slovníkem (české trailery trpí "nemocemi", jsou "špatné" atd.) Akademický výzkum by přece jen 

neměl být do takové míry ovlivněn určitým systémem estetického hodnocení, navíc zcela zjevně dominantním – a 

pokud ano, měl by se ke svému postoji autor alespoň otevřeně přiznat. Ačkoli má diplomant vynikající přehled o 

tématu, dopouští se i několika dalších argumentačních a konceptuálních omylů. Cituje například novináře 

Debruga coby autoritu a přijímá jeho hlediska formální analýzy (str. 44), ovšem již z názvů jednotlivých 

hledisek-rysů je zřetelné, že se o formální rysy nejedná (přesvědčivost a působivost nejsou vlastností traileru, ale 

vznikají až ve vztahu k recipientovi či publiku). Na následující straně pak píše: "Protože je (voice-over) 

považován za jeden z klíčových prvků traileru, je také velmi hojně využíván." Kde je zde ve skutečnosti příčina a 

kde následek?  

 

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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

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

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

1 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Práce je napsána převážně kvalitním a čtivým odborným stylem – s výjimkou míst, kde diplomant sklouzává 

k subjektivnímu hodnocení. V práci tohoto rozsahu je možné jistý počet gramatických chyb omluvit, autor ovšem 

relativně často přidává čárky navíc ("Epizodě I, dokázalo", str. 44, "až  na výjimky, je zde…", str. 54, "jedním 

z příkladů, zaprodanosti", str. 84). Obrazové přílohy dobře doplňují text – vhodné by možná bylo zařadit i video 

ukázky do digitální verze práce. Autor by měl také zmínit, jak získal přístup k historickým českým trailerům.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Jana Schöppela čtenáře seznamuje s dějinami filmového traileru a popisuje jeho produkční 

podmínky v současné ČR na základě pečlivého studia literatury a hodnotných rozhovorů s tvůrci. Jeho zapálení 

pro téma je nakažlivé, bohužel ovšem také vede k jisté nekritičnosti při přejímání měřítek hodnocení trailerů a 

k metodologické nevyjasněnosti. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou "velmi dobře", popř. 

"výborně", v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

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

5.1 Sémiotickou analýzu jste nakonec neprovedl (nebo to z práce není patrné). Pokud byste k ní přistoupil, 

jak byste postupoval? 

5.2       

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! 

 


