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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: Fridrich Tomáš 

Název práce: Paměťové instituce na prahu 21. století: mediální jednání Národního filmového archivu a 
Deutsches Filminstitut    
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 autor změnil techniku práce, což je v práci zdůvodněno. Původně také počítal s tím, že 
bude sledovat více paměťových institucí, ale pak se rozhodl zaměřit pozornost jen na Národní filmový archiv a 
Deutsches Filminstitut. Tato změna ale je vhodná, protože autor se mohl soustředit na detailnější porovnání 
těchto dvou institucí. 

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

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor v diplomové práci charakterizuje paměťové instituce. Využívá také dokumenty Evropské komise, které se 
vztahují k tematice kulturního dědictví. Asi by ještě bylo možné hledat přes databáze, zda by nenašel texty 
k paměťovým institucím, které jsou mimo země Evropské unie, aby bylo možné udělat porovnání. Autor dost 
přehledně prezentuje situaci, v níž dnes v Evropě fungují paměťové instituce. Dokládá, jak tyto instituce mají 
velké množství aktivit, k nimž ale potřebují také finanční prostředky od sponzorů. S tím je ovšem spojené, že 
sponzoři pak chtějí, aby o těchto aktivitách věděla širší veřejnost. Autor porovnával NFA a Deutsches
Filminstitut. Domnívám se, že velmi dobře u obou institucí ukázal, jakým způsobem komunikují s veřejností. 
Popisuje, jak se do této komunikace zapojují moderní komunikační nástroje. Dobře jsou vidět rozdíly v činnosti 
obou institucí. V diplomové práci se prolíná oblast mediálních studií a marketingu a PR. Domnívám se, že 
práce je původní a přináší zajímavý pohled na paměťové instituce a jejich způsob komunikace s veřejností.    

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. Autor jasně formuluje své závěry. Pro vyvozování širších závěrů o činnosti 
paměťových institucí by asi muselo být sledováno těchto institucí více. Poznámkový aparát je proveden pečlivě 
a dle citační normy. Diplomová práce má velmi dobrou grafickou úpravu. Vhodné je určitě zařazení grafických 
stylů obou institucí a fotografie jejich webových stránek, které jasně dokládají odlišné přístupy. V seznamu 
literatury a zdrojů by pro větší přehlednost bylo lepší rozděli literaturu a internetové zdroje. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Tomáš Fridrich napsal dle mého názoru zajímavou diplomovou práci, v níž se věnoval tématu paměťových 
institucí. Práce ukazuje, proč se jedná o téma i pro oblast mediálních studií. Autor dobře dokládá, jak dnes tyto 
instituce potřebují komunikovat s veřejností, aby upozornily na svoji činnost a měly i větší možnosti v získávání 
finančních prostředků. Autor se věnoval Národnímu filmovému archivu, který teď prochází výraznými 
změnami. Diplomová práce prezentuje, jak jeho komunikace s veřejností probíhala v posledních letech. Autor 
dokládá, že zde je řada problémů. Současné vedení NFA ale nyní realizuje změny grafického stylu prezentace 
instituce a celkově bylo již loni prezentováno, že NFA chystá změny ve způsobu komunikace s veřejností. 
Tomáš Fridrich zaznamenal stav posledních let a udělal porovnání s německou institucí Deutsches Filminstitut. 
Bude zajímavé sledovat, jak bude vypadat ohlašovaný nový způsob komunikace NFA s veřejností. Nabízí se 
tedy možnost, že za několik let by další student mohl navázat na předloženou diplomovou práci.     

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!


