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Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
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: Zumrová Michaela  
Název práce: Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech ve zpravodajství ČTK 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Šobr Michal 

Pracoviště: IKSŽ/KŽ 
 
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) 
Předložená práce v plném rozsahu odpovídá schváleným tezím.  Je zřejmé, že autorka měla již v přípravné fázi, 
při formulování svého záměru, jasnou představu o konturách, struktuře a celkovém uchopení svého tématu, 
kterou pak nebylo nutné dále korigovat. Práci charakterizuje jasně a jednoznačně artikulovaný záměr, který byl 
také adekvátně realizován.  
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Bakalářská páce Michaely Zumrové je dobrým příkladem čistě a přesně definovaného tématu, jehož cílem je 
zmapovat a vyhodnotit  zpravodajství ČTK, věnované 49. ročníku Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech v roce 2014 a současně ho porovnat s léty 2004 a 2009. Záměrem této komparace je 
vysledovat změny či případné tendence, které se v takto tematicky zaměřeném zpravodajství ČTK projevily. 
Sympaticky působí snaha autorky nevstupovat do tématu překotně, ale nejdříve charakterizovat prostor svého 
zájmu, čemuž je věnována kapitola, představující MFF v Karlových Varech a kapitola věnovaná profilu ČTK. 
Těžištěm práce je pak deskripce zpravodajského servisu ČTK, věnovaného 49. Filmovému festivalu v Karlových 
Varech a jeho souběžná komparace s tím, jaká byla jeho podoba před pěti a deseti lety.Vnitřní struktura této 
pasáže pak sleduje agenturní servis v předfestivalovém, festivalovém a pofestivalovém období. Je to komplexní a 
logicky strukturovaný záběr, podložený seriozní rešerní prací, umožňující nejen kredibilně komparovat, ale také 
formulovat argumentačně podložené a hodnověrné závěry.V této souvislosti je nutné ocenit zejména čtvrtou 
kapitolu práce, přinášející výslednou komparaci, jež charakterizuje vývoj a proměny, které tento tematický, 
zpravodajský servis v posledních deseti letech prodělal.  
 
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 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předložená práce je příkladem jasně formulovaného tématu a záměru, který je kvalitně a seriozně realizován. 
Dobře pracuje s použitou literaturou a prameny a je vhodně doplněna ilustrativními grafy. Při charakteristice 
profilu filmových hvězd, které navštívily karlovarský festival, by bylo účelné kromě internetového portálu CSFD 
použít i další podklady, jako je např. seriózní informace přinášejí Filmový přehled (v současné době vycházejí již 
pouze v internetové podobě) případně některé starší  knižní publikace typu dvoudílný Slovník zahraničních 
filmových herců konce XX. století Miloše Fikejze (jehož jméno je v prácci také zmiňováno). Naproti tomu je 
třeba ocenit snahu autorky získat relevantní informace z "terénu" tím, že kontaktovala kulturního redaktora ČTK 
Jiřího Borovičku, který je pravidelným, dlouholetým a zkušeným zpravodajem z MFF v Karlových Varech (jeho 
informace, postřehy a zkušenosti mohly možná oživit text a dodat mu autenticitu ještě o něco výrazněji).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Michaela Zumrová napasala svoji bakalářskou práci s evidentním zaujetím pro téma a seriózním přístupem při 
jeho zpracování. Prokázala dobrou orientaci v problematice i základní literatuře ke svému tématu a splnila záměr, 
který si vytkla. Její práce je solidním a zajímavým příspěvkem k dané problematice - rozhodně doporučuji její 
přijetí k obhajobě. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jaké informační zdroje může využívat zpravodaj ČTK v rámci filmového festivalu, můžete detailněji 

popsat charakter jeho práce? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
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