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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) 
Výsledná práce se odchyluje od schválené struktury, a to dosti zásadním způsobem (jiná strukturace dělení filmů 
podle funkce médií v ději, resp. v myšlenkovém rácmi díla), tyto posuny byly konzultovány, jsou v práci 
vysvětleny (s. 5) a jsou přiměřené a vhodné. 
 
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 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomant pracuje se shromážděnou sekundární literaturou věcně spolehlivě a s jistým odstupem, nelze však 
přehlédnout, že pracuje jen se základními texty metodické povahy (Monaco, Bordwell-Thompsonová, McNair), 
navíc zcela pominul rešerši časopisecké literatury. Na druhou stranu z průběhu práce, z konzultací i z výsledného 
textu je zřejmé, že autor interpretuje vybrané snímky citlivě a ukázněně s ohledem na ústřední téma práce a 
dokáže vystihnout a pojmenovat podstatné charakteristiky funkce/role médií v ději a estetickém, resp. 
myšlenkovém vyznění díla.  
 
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 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1 



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.)  

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 jednoduchou, vcelku logickou stavbu vycházející z klasifikace funkce médií jako dějotvorného motivu 
ve vybraných snímcích. Práce je vybavena spolehlivým a přiměřeně podrobným poznámkovým aparátem a text 
zjevně prošel závěrečnou korekturou. Omezení v rešerši a využití sekundární literatury (viz výše) vede k tomu, že 
v práci prakticky absentuje rozvaha o metodě analýzy a vlastní interpretace místy sklouzává do deskripce blízké 
žánru filmové recenze. Práce je napsána ukázněným, ěvcným jazykem, místy stylisticky poněkud neobratným 
(zvláště v pasážích shrnujících děj interpretovaných snímků). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomant prokázal dlouhodobý a soustředěný zájem o danou problematiku (viz téma jeho bakalářské práce) a 
předložil zajímavou a čtivou práci, ktrerou přispívá k bohaté oblasti literatury o filmových dystopiích i k méně 
bohaté (byť rozrůstající se) literatuře o motivu médií v umělecké tvorbě. Soustředění na interpretovaný materiál 
na úkor oborového zařazení a metodologického ukotvení autorovo snažení problematizuje, ale neznehodnocuje. 
Text obsahuje celou řadu zásadních pozorování i dílčích postřehů, které svědčí o autorově citlivém vnímání 
filmových děl. Práce je původní a prínosná a bezpochyby splňuje nároky kladené na tento typ textů. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


