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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: Ševců Josef 

Název práce: Obraz masových médií v dystopických filmech natočených od 70. let 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 autor upravil dost výrazně strukturu práce. Pozměnil také výběr filmů. Vše je v práci 
zdůvodněno. 

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 2
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) 
Autor pracuje s filmovou literaturou i s publikacemi tematicky obecně k médiím. Mohl by se ale podívat i na 
časopiseckou produkci, zda by zde nenalezl texty ke svému tématu. Z práce je vidět, že si pečlivě rozmyslel, 
které filmy bude analyzovat. Snímky si rozdělil do několika skupin. Pak postupuje způsobem, kdy v každé 
skupině analyzuje postupně vybrané filmy jeden za druhým. Z mého pohledu by bylo lepší, pokud by ale autor 
dělal větší propojení pohledu na snímky. Myslím si, že v každé skupině by ještě více bylo možné pracovat s tím, 
aby neanalyzoval každý film zvlášť, ale aby také propojil analýzu snímků ve skupině mezi sebou, aby bylo více 
zřejmé, co tyto snímky v pohledu na média propojuje. Stejně tak bych viděl možné větší propojení s literaturou. 
V textu je u řady snímků zařazen citát některého významného autora. Ovšem myslím si, že by pak právě bylo 
možné více propojit, jaký je pohled tohoto autora na média a zobrazení médií v uvedeném snímku. Když třeba 
analyzuje film Requiem za sen, tak vloží citát z Thompsona, ale bylo by možné více rozvést, jakým způsobem 
můžeme propojit pohled na určité téma u Thompsona s pohledem analyzovaného snímku. Těchto míst je více, 
kde autor cituje z nějaké publikace, ale mohlo by být větší propojení myšlenkového směru určité publikace 
s pohledem vybraného snímku. Pak by bylo možné analyzované snímky šířeji zařadit do kontextu myšlení o 
médiích.      



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 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má pečlivě provedený poznámkový aparát, autor dodržuje citační normu. Jazyková a stylistická úroveň 
práce je velmi solidní. Jen by bylo dobré si dávat pozor, aby i titulky a mezititulky vždy odpovídaly odbornému 
stylu. Vzhledem k tématu by přílohou práce mohly být fotografie z analyzovaných snímků. Do přílohy by bylo 
možné dát také doplňující informace k snímkům: jména hlavních tvůrců, herečtí představitelé, produkční firma.    

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autor splnil cíl, který si stanovil v tezích. Analyzoval obraz médií v dystopických filmech natočených od 70. let 
20. století. Prokázal ve své práci, že filmy sledoval velmi pečlivě. V textu dost přesně popisuje, jak jsou média 
v určitém snímku zobrazena. Jak jsem výše uvedl, tak bych ale doporučoval ještě větší porovnání snímků mezi 
sebou + větší provázanost analýzy filmů s literaturou. 

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!


