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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) 
Cílem práce je reflektovat paralely mezi realitou a její filmovou interpretací, na příkladu reálných životních 
osudů zločineckých ikon Franka Lucase a George Junga v hraných filmech Americký gangster a Kokain.Tento cíl 
byl jednoznačně naplněn a to bezesporu i proto, že byl takto jednoznačně, adresně a konkrétně artikulován již na 
úrovni tezí. Stejně tak byla autorem respektována i v tezích deklarovaná technika a struktura práce, v níž došlo 
jen k drobným, "kosmetickým" úpravám, které není nutné chápat jako odchylku od tezí, neboťse od jejich dikce 
zásadně neodklonily a přispěly k větší sevřenosti, přehlednosti a výmluvnosti předloženého textu. 
 
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 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
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)  
Jan Hrbek prokázal dobrou znalost relevantní literatury k tématu i schopnost se v ní orientovat a aplikovat ji tak, 
že posiluje argumentační potenciál jeho práce. Z kontextu práce není zcela zřejmé, proč v závěrečném přehledu 
tištěných a internetových zdrojů opomenul některé, v tezích navrhované tituly (Aristoteles, Novotný), jež jsou ve 
vztahu k danému tématu funkční a užitečné.Pro kredibilitu práce i závěrů z ní vyplývající je zásadní dokonalá 
znalost zvolených filmových opusů a také sympatická snaha autora nechápat je jako autonomní fenomén, ale 
zasadit jejich témata i do odpovídajících, dobových kontextů. Jedná se o vlastní, původní téma, jehož originalitu 
spatřuji zejména v tom, že nezkoumá vztah reality a filmové fikce, která "předstírá", že ji věrně odráží, jen 
v obecné (a tedy méně výmluvné) rovině. Ale činí tak na základě dramaturgické a kvantitativní analýzy dvou 
tematicky příbuzných, filmových příběhů, které navíc sleduje až do úrovně jejich rezonance v diváckých 
ohlasech a recenzních reakcích. 
 



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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.)  

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)  
Diplomová práce Jana Hrbka má logickou a sevřenou strukturu, podřízenou výchozímu autorskému záměru, jež 
vede čtenáře bezpečně k deklarovanému cíli a argumentačně podloženým závěrům. K dobrému dojmu přispívá i 
její kultivovaný a čtivý sty. Poznámkový aparát a citační norma odpovídají požadavkům, kladeným na tento typ 
teoretických prací a připojené přílohy dokládají, že autor jen planě neteoretizuje, ale ve svých úvahách se opírá o 
věcná data, vyplývající z jeho solidní, kvantitativní obsahové analýzy. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předloženou diplomvou  práci jsem přečetl se zájmem a potěšením, což nejsou pocity, které jsou při četbě 
diplomových prací vždy zcela samozřejmé. Kromě poctivě "odpracovaného" textu a původního tématu to bylo 
nepochybně způsobeno i tím, že z práce je patrný zájem a zaujetí autora, který se k dané problematice vyjadřuje 
nejen poučeně, komplexně a kvalifikovaně, ale také za sebe a po svém. Jeho paralely, konfrontace, korelace a 
pracovní hypotézy jsoou inspirativní, závěry argumentačně podložené a sumarizující výsledky kvantitativní 
analýzy přesvědčivé.Práci sluší i její interdisciplinární charakter, jenž může vyvolávat diskuse, prolínající hranice 
komunikačních studií, žurnalistiky i filmové vědy. 
Poznámka na okraj: Kapitola 4.1. Kritické přijetí filmů se prakticky výhradně opírá o recenzní reakce citované 
z agregačního portálu Rotten Tomatoes.com.Jestliže je ve výčtu reakcí, citován i klasik americké filmové recenze 
Roger Ebert by bylo vhodné uvést i citaci z klasického amerického, filmového periodika Variety. Zajímavé by 
bylo doplnit i o kontext reakcí české recenzní scény (v návazné kapitole 4.2. Hodnocení filmových fanoušků se 
již s tuzemským portálem ČSFD pracuje). 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 V perexech filmů podobného typu jako je Americký gangster nebo Kokain bývá uváděno, že jsou 

natočeny podle skutečných událostí, na motivy skutečných událostí nebo jsou inspirovány skutečnými 
událostmi. Myslíte si, že se jedná o alternativní synonyma nebo to vyjadřuje různou míru identifikace 
snímku s realitou? Pakliže ano, vysvětlete to a uveďte konkrétní příklady. 

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! 
 


