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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) 

Cíl práce i metoda výzkumu byly dodrženy, ambice autora spočívající ve srovnávacím zapojení většího počtu 

institucí do srovnání jejich mediálního chování, nakonec nebyla naplněna, alespoň tak dešifruji strukturu 

odevzdané práce v porovnání s  návrhem v tezích, z něhož lze vyčíst záměr o hlubší ponor do mediálního jednání 

paměťových institucí u nás i v Evropě a také předpoklad "případových studií úspěšných institucí". Výsledek je 

ale založen výhradně na srovnání jedné české a jedné německé organizace.   

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu  1 

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)  

Téma bylo výborně zvoleno. Tradiční vnímání typu paměťových institucí - archivů skutečně nevyvolává 

představu spojující jejich činnost s  nutností reagovat na inovace jejich vztahu k médiím, a to zvláště v poloze 

aktivního PR. Tento posun u nás zaznamenávají z těchto institucí spíše muzea, galerie a knihovny. Proto by bylo 

vhodné tento širší "paměťový" kontext podrobněji vyložit, a to na základě dalších pramenů a literatury. Prameny 

myslím například záznamy debat o PR a marketingu paměťových institucí, audiovizuální nebo písemné, které lze 

najít v provenienci např. profesních spolků těchto institucí (Asociace muzeí a galerií, SKIP, SDRUK, Koncepce 

rozvoje knihoven v ČR). Potom by autor získal plastičtější představu o pohybech a hledání směru v  této oblasti. Je 

dobře - a ve vztahu k filmovému materiálu je to i logické - že při popisu činností a procesů uvnitř filmových 

archivů zdůrazňuje digitalizaci. Ale přitom prohlásí, že tuto složitou otázku nebude více rozebírat a drží se jen PR 



projevů. Chyba - právě digitalizace materiálu je jeden z možných klíčů k otevření archívů širší než jen odborné 

veřejnosti. Digitalizační proces má ale své zásadní limity - peníze, technologie, systémy a jejich různorodost a -- 

legislativu (zejména autorské právo). O tom je také mnoho studií a článků. Po jejich přečtení by autor mohl do 

práce abstrahovat tezi, že digitalizační proces a jeho potenciál je zatím ve fázi, v  níž je preferována především 

ochranná digitalizace před popularizační - až dojde k posunu, vzroste zcela jistě formát mediálních muzeí uvnitř (na 

stránkách) kamenných paměťových institucí. Přesto je práce a přístup autora k ní nesmírně zajímavý, i když úzký a 

srovnávající jen dvě organizace.    

 

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)  

Struktura práce je logická, s  výhradami, které jsem uvedl výše. Autorovy závěry - protože se soustředí skutečně 

jen na poznatelné projevy (výstupy) mediální komunikace obou archivů - jsou jasné a jednoznačné. Nic proti nim. 

Ale samotný fakt - jasný náskok německé organizace před českou - by autora měl přivést k touze zjistit, proč tomu 

tak je. A to v práci není. Je provedeno korektní srovnání designu a struktury internetových komunikačních míst, 

povaha prezentace v tisku je spočítána a zhodnocena. Ale proč jde - podle autora - o nevyužité příležitosti na 

české straně? Alespoň řízený rozhovor s  šéfem NFA Bregantem měl autor podstoupit a použít ho k interpretaci 

stavu. A možná nejen s  ním. Nechci preferovat vlastní paměťovou organizaci - Národní muzeum, ale právě to lze 

považovat za průkopníka progresu mediální komunikace v  oblasti PR (vedle běžných stránek a sociálních sítí má 

dva roky vlastní zpravodajský web). Autor by se pomocí rozhovoru přiblížil do struktur paměťových institucí a 

jejich organizace, kde lze hledat jednu z příčin pomalejšího zvládní nových rolí těchto organizací. Kvalitní PR 

vyžaduje značnou personální zajištěnost a provázanost takových oddělení s  ostatními "sbírkovými" odděleními 

v organizační struktuře. Další limitující faktor je mentalita a stereotypy pracovníků - proč popularizovat? Naším 

úkolem je zpracovávat, pečovat, zkoumat. PR tak leckdy je skutečně založeno výhradně na osobě, schopnostech a 

odvaze jednotlivců - ředitelů. Jazyková úroveň slušná, přílohy funkční. Seznam literatury měl samostatně uvést 

tištěné tituly a samostatně výhradní elektronické zdroje.  

 

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

původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomová práce je tématem neobvyklá a pro praxi zkoumaného subjektu na české straně i přínosná, 

jedna kapitola je přímo věnována varování a radám, jak stav NFA zlepšit. Výzkum je metodicky korektní. Postrádá 

však znalost organizačních a řídících problémů, s  nimiž se NFA potýká, a to nikoli nedos tatkem vlastní invence, 

ale proto, že si její ředitel nutně stanovuje priority, kterým věnuje značnou energii - a to je už po několik let 

zajišťování peněz a prostoru - boj o lokaci nového umístění NFA.  

 

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

5.1 Proč považujete projev mediálního zájmu o NFA založený na informaci o digitalizaci filmů (např. M. 

Lazarová) za pasivní - tudíž z hlediska NFA málo popularizačně přínosný? Vždyť je to jedna ze stěžejních 

činností NFA a úspěšnost PR účinku v této věci nelze založit na množství digitalizovaných filmů (limita 

peněz). Je to spíše úspěch, že se tyto informace vůbec do médií dostanou a jejich zástupci by měli pátrat, 

proč jde digitalizační proces tak pomalu.    

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 elektro nicky na adresu katedry! 

 


