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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakříţkujte 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) 

Práce se od schválených tezí odchyluje, ale je to spíše ku prospěchu věci. V průběhu práce si autor uvědomil, co 

přesněji je podstatou jeho tématu. 

 

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 3 

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 pouţít 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)  

 

Bohuţel o úplnosti, ani o relativní úplnosti literatury tu nelze mluvit. Jistě má autor poměrně širokou základnu 

literatury k tématu zobrazení husitství a podstatné texty, ale nemá skoro ţádné texty k nějakému obecnějšímu 

kontextu jeho tématu: k interpretaci historických postav v českých filmech, případně ještě obecněji. Absentuje 

tedy i zahraniční literatura. Proto kapitola Kontext zobrazování českých historických osobností ve filmu je spíše 

nástřelem tématu, neţ jeho zpracováním. 

Bohuţel autor nešel ani k primárním pramenům časopiseckým, kdyţ zpracovával reflexi Vávrova „Husa“ a 

spolehl se na sekundární literaturu (zejm. Čornej). Vyplývá to o to výrazněji, ţe u Svobodova „Husa“ 

k primárním pramenům a internetovým zdrojům šel a proto i tato novodobá reflexe je vícevstrevnatější. 

A pak si nejsem jistý, jestli publikaci Film a dějiny, která vyšla v Nakladatelství Lidové noviny, je skutečně 

moţno povaţovat za dílo Petra Blaţka – je to přeci kolektivní dílo a byť na titulu není nikdo uveden, spíše 

myslím, ţe je to dílo Petra Kopala (eds.). 

 

Jinak autor pracuje s oběma filmy velmi podrobně a snaţí se jednotlivé fenomény typologizovat, jejich 

komparace je podle mne velmi zajímavá.     

 



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, podloţenost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodrţení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáţe přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáţe 

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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Práce je stylisticky vyhovující, nalezl jsem ale několik nedotaţeností, ať uţ někdy ne v pečlivě pouţívané kurzívě 

(„byl Hostinec „U Kamenného stolu“... str. 20), nelogických čárkách (Naše české minulosti, aneb, Jak 

vzpomínáme). V několika případech jsem se zarazil nad vhodností vybraného slova: zbavování kněţských „poct“ 

– v popisu fotografie na str. 50 – není asi nejvhodnější termín. Šlo spíše o hodnosti nebo atributy. Apod. 

 

Všechny ostatní kategorie hodnocení povaţuji za relevantní a uspokojivé. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

        

Jako vedoucí práce hodnotím Robertův text jako velmi dobrý. K ještě lepšímu výsledku podle mne v „ţánru“ 

diplomové práce (a tedy ne bakalářské) podle mne chybí hlubší teoretický ponor, zejména ve vymezení vlastního 

tématu interpretace historických postav. Robert si vše velmi zúţil, coţ je samozřejmě dobře a sám jsem ho 

k tomu nabádal, nakonec jde však o značně osekaný pohled a to jak na oba filmové „Husy“, tak politicko-filmové 

kontexty. Kapitola Kontext zobrazování českých historických osobností ve filmu je značně kusá, navíc končí 

v Protektorátu (proč?, protoţe pak uţ byl natočen první „Hus“?) a na pěti stranách podle mne nelze téma 

komplexněji pojmout.  

A druhá věc, která podle mne je slabinou práce, je práce se sekundární literaturou, zejména v částech o prvním 

„Husovi“. Tím, ţe Robert nešel do původních zdrojů (Film a doba, Československý voják apod.), jde o spíše 

převyprávění reflexí jiných autorů a je to škoda. Mohl by totiţ zformulovat vlastní stanovisko a pak by mohl 

s Čornejem, Blaţkem a dalšími polemizovat. O tuto moţnost se připravil.   

Závěrem však chci končit pozitivně. Však jde o práci napsanou se zaujetím, vhledem k Robertovu předchozímu 

studiu je to výsledek čirého zájmu a zvídavosti, která je z výsledného textu patrná. Myslím, ţe výběr dvou 

husovských filmů byl šťastný klíč a i kdyţ by je bylo moţné rozebírat hlouběji, Robert dochází k pozoruhodným 

zjištěním. K tomu přidávám i skutečnost, ţe se mnou konzultoval, zajímal se o můj názor i o další literaturu.    

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1        

5.2       

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakříţkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

Datum: 18. června 2016                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


