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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) 
 
Diplomantka se s mým vědomím a souhlasem rozhodla upustit od původně zamýšlené analýzy jazykového 
zpracování agenturních zpráv a tuto skutečnost zmiňuje a odůvodňuje v úvodu. Za významnou změnu ani  
odchýlení od schválených tezí to však nepovažuji, na strukturu práce ani na stanovený cíl to vliv nemělo.  
 
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) 
 
Michaela Zumrová sledovala ve své práci agenturní pokrytí loňského ročníku MFF KV a srovnávala je se 
zpravodajstvím ČTK z let 2004 a 2009 s cílem zjistit, zda a jak se časem proměnilo. A to nejen co do objemu 
poskytovaných textových zpráv, ale i jejich obsahového zaměření nebo formy zpracování. Analýze a komparaci 
agenturní produkce předřadila kapitoly věnované festivalu a profilu agentury. K jejich zpracování vyhledala a 
osvojila si související literaturu i internetové zdroje.  
 
Za šťastný a práci prospěšný počin považuji, že diplomantka kromě standardního studia pramenů a literatury a 
vlastní analýzy agenturního slovního zpravodajství oslovila kulturního redaktora ČTK Jiřího Borovičku, který o 
karlovarském filmovém festivalu píše od 80. let a poskytl jí k jejím zjištěním doplňující a vysvětlující informace. 
 
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 1 
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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Jakkoli mohu mít pochopení pro kreativní nakládání s názvem festivalu, aby se stereotypně neopakoval, 
minimálně v souvislosti s používáním zkratky MFF KV měl být uváděn oficiální název Mezinárodní filmový 
festival Karlovy Vary. Podobně je třeba rozlišovat plný a variabilní název při psaní velkých písmen, což platí 
např. pro název 3. kapitoly (v obsahu i na s. 25, podobně na s. 26).   
 
Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá a až na pár výjimek nenarušuje styl odborného textu. Za 
nevhodnou formulaci považuji sdělení, že "Křišťálový globus pro nejlepší film  u z m u l  belgicko-francouzský 
film" na s. 18  nebo v charakteristice agenturního shrnutí použitý výraz, že "v y t a h u je  zlomové okamžiky" 
události.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
 
Jako vedoucí práce chci ve shrnujícím  komentáři ještě uvést, že diplomantka pracovala s velkým osobním 
zaujetím. Téma si ostatně sama navrhla, náležitou péči věnovala už přípravě tezí, proto nemusela nic zásadního 
na svém původním záměru korigovat. Konzultovat začala včas, už na podzim loňského roku. 
 
Přestože má bakalářská práce velmi dobrou  a vyrovnanou úroveň v části teoretické i praktické, za přínosnější 
považuji část analyzující agenturní zpravodajství. Některá zjištění najdou uplatnění v seminární výuce zaměřené 
na práci s informacemi.  
Práce vyhovuje všem požadavkům kladeným na závěrečnou práci bakalářského studia, a proto ji doporučuji 
k obhajobě.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


