
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakříţkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 
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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) 

 

Podstatně se výsledná práce od zamýšlených tezí neliší. Z práce je patrné, ţe autorka dopředu věděla, co chce 

dělat, a podle mne beze zbytku svůj záměr naplnila. 

  

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů 1 

 

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

 

Je radost takovou práci číst. Autorka pracuje s naprosto relevantní literaturou, a to jak k filmovému, resp. 

filmově-kritickému kontextu dané doby, tak i politickému, navíc jak československému, tak italskému. ţe látce 

rozumí, ţe jí dokonce i do jisté míry ţije, je patrné z celého textu. 

Analýza časopisů Kina a Film a doba v letech 1965-1975 je velmi pečlivá a skýtá skutečně plastický obraz, jaký 

asi italská kinematografie v českém populárním i odborném filmovém tisku měla.  

Logičnost výkladu je průzračná.       

 

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

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

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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)  

 

Struktura práce je přehledná a dává smysl. Jazykově jsem nenašel jediný prohřešek, text je napsán čtivě a 

zároveň věcně. Přílohy textové i obrazové jsou vyčerpávající.  

  

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Povaţuji za velmi šťastnou celou volbu tématu. Italská kinematografie měla v Československu vţdy zvláštní 

postavení, které nebylo dáno jen autory, kteří o ní psali a svým způsobem jí proteţovali. Autorka přesvědčivě 

dokládá, ţe se v české distribuci uplatňovala v celém ţánrovém spektru, a ţe jak populárním tak odborným 

časopisům „stálo za to“ psát i o filmech, které se do distribuce ani nedostaly. A nebyly to jen zprávy či reportáţe 

z festivalů. Zkrátka povaţuji práci za cenný příspěvek ke studiu vztahu československých diváků k zahraničním 

kinematografiím.    

A ten příspěvek je také velmi ucelený a sevřený. Autorka zvolila dvě velmi vhodná období, měla co porovnávat.  

Je dobré, ţe sleduje i personální proměny ve sledovaných časopisech, a dokonce i jazyk a jejich rétoriku, v nichţ 

je politická změna patrna nejvíce.  

Zkrátka myslím, ţe práce by byla vhodná i k publikování.  

 

 

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

5.1 V jakém vztahu jsou Eva Hepnarová a Eva Zaoralová? 
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 a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


