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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)
Autor upravil sledované období, což je v textu vysvětleno. Podle tezí měl v úmyslu dělat i sémiotickou analýzu 
českých trailerů, k níž ale nedošlo v rozsahu, jak vyplývalo z tezí.  

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 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Na celé diplomové práci je patrný velký zájem autora o téma filmových trailerů. Je vidět, že jeho zájem je 
dlouhodobější. Autor prostudoval značné množství odborné literatury k tematice trailerů. Na jejím základě 
popsal velmi podrobně a přehledně  historii filmového traileru, u nějž tou hlavní zemí jsou USA. Ukázal
jednotlivá vývojová období trailerů. Prezentoval, jak americká kinematografie klade na přípravu trailerů daleko 
větší důraz než evropská kinematografie. Velmi zajímavé jsou i pasáže, v nichž autor popisuje vývoj traileru 
v posledních letech. Je zde jasně prezentováno, co pro marketingové strategie producentů nyní znamená využití 
trailerů na internetu. Také digitalizace kin má vliv na podobu uvádění trailerů. Celá část o trailerů v zahraničí 
je dle mého názoru výborně zpracovaná. 
Pozitivně hodnotím, že autor šel do Národního filmového archivu, kde zjišťoval situaci ohledně upoutávek na 
české a slovenské filmy. Zjistil, že v NFA je řada těchto upoutávek. Myslím si, že tím ukázal doposud nevyužité 
téma výzkumu. Upoutávky na české a slovenské filmy ve fondech NFA zatím nikdo nezpracovával. Nikdo 
mimo zaměstnanců NFA je vlastně ale nyní ani nezná, protože se neuvádějí v televizi ani na přehlídkách 
starších českých filmů. Autor ukázal také stručně vývoj propagace filmu v českých zemích. Zajímavá je např. 
pasáž s informacemi, jak vypadala představa o způsobu prezentace filmů v 60. letech. Líbilo se mi také, že 
autor vyhledal tvůrce současných českých trailerů (jen by pro čtenáře bylo dobré tyto tvůrce blíže představit). 



Vedl s nimi rozhovory a podařilo se mu tak ukázat, jak vznikají trailery v České republice. Z rozhovorů vyplývá 
diametrální rozdíl proti americké produkci. Trailery v Čechách vznikají způsobem, kdy nejsou součástí nějaké 
pečlivě promyšlené marketingové kampaně. Často příprava probíhá až na poslední chvíli a producent vlastně 
neví, jaké požadavky na tvůrce trailerů by měl mít. Situaci tvůrců českých trailerů autor dobře prezentoval. 
Z tezí vyplývalo, že autor provede i sémiotickou analýzu českých trailerů. Tady právě zůstalo spíše u příslibu. 
Očekával jsem, že autor realizuje podrobnější analýzu vybraných trailerů. Sice o kvalitě trailerů píše, ale jsou to 
spíše jen taková stručná hodnocení, která by ale právě měla být podpořena podrobnější analýzou. Jako 
konzultant práce ale přičítám tuto skutečnost častému jevu, že student při přípravě závěrečné části textu již dost 
bojoval s časem, a proto se mu nepodařilo tak dobře připravit tyto kapitoly ve srovnání s těmi předchozími.      
   

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 2
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 má logickou strukturu. Jak jsem výše uvedl, tak informace o českém traileru by bylo vhodné doplnit 
podrobnější sémiotickou analýzou. Poznámkový aparát je velmi pečlivě provedený. Je v textu jen pár chyb. Na 
s. 75 by měl být u bratří Lumiérů rok 1895. Na s. 100 - Petr Marek byl u filmu Protektor autorem hudby, 
nikoliv režisérem. Jazykově je v textu pouze někdy problém s psaním čárek. Text má velmi dobrou grafickou 
úroveň. Autor vhodně zařadil fotografickou přílohu. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomová práce Jana Schöppela splnila cíl, který si autor stanovil v tezích. Ukázal historii i současnost 
filmového traileru. Prezentoval, jaká je situace ohledně trailerů v České republice. Z textů je i zřejmé, jaké další 
možnosti toto téma nabízí. Jako konzultant práce velmi pozitivně hodnotím, že z textu je zřetelný velký zájem 
autora o téma. Je to příjemná situace, když student zpracovává téma, které jej skutečně zajímá. Pak je velmi 
dobré, když tento autorův přístup se pozitivně odrazí i v podobě napsané diplomové práce.     

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
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!




