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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)
Autorka ve srovnání s tezemi upravila vymezení sledovaného období, což je v práci vysvětleno. Úprava je 
vhodná. 

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 2
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) 
Autorka pracovala s odbornou literaturou, která se týkala analýzy médií. Využila také tituly, které se vztahují 
k tematice filmové dramaturgie. Bylo možné ještě z mého pohledu využít zdroje informací (ročenky ČT, 
Filmové ročenky NFA), které by snímek Sametoví vrazi ještě více zasadily celkově do filmové produkce České 
televize, aby bylo zřejmé, co vše ČT produkovala ve stejném období jako Sametové vrahy + jaká byla 
návštěvnost dalších snímků ČT. Přijde mi, že bylo možné ještě více rozpracovat tu kapitolu, která se týká 
českých filmů natočených podle skutečných případů , kdy by bylo možné snímky nějak vzájemně porovnat. 
Také by z hlediska čísel návštěvnosti bylo patrné, že snímky inspirované skutečnými případy jsou pro diváky 
dost atraktivní. 
Autorka se věnovala analýze novin a vysílání České televize, přičemž se jí podařilo ukázat, jakým způsobem 
média informovala o vývoji vyšetřování causy tzv. Orlických vražd. Je zajímavé, jakou úlohu ve zveřejnění 
causy měla televize Nova. Analýza jistě přichází z pozoruhodnými výsledky, kdy je dobře vidět, jak se 
v médiích objevila velká řada nepřesnosti a dezinformací. Také je zřejmé, jak média přebírala informace od 
televize Nova. Zároveň je i dost vidět, jak vznikala mediální popularita vyšetřovatele Douchy. 



Autorka se ve své práci soustředila na film Sametoví vrazi. Zde bych určitě ocenil, že kontaktovala režiséra 
Jiřího Svobodu. Učinila s ním obsáhlý rozhovor. Je vidět, že se na tento rozhovor dobře připravila a kladla 
velmi zasvěcené otázky. Režisér Svoboda byl ochoten odpovídat, takže v práci pak jsou zaznamenány okolnosti 
filmu, kdy je vidět, s jakými komplikacemi byl vznik filmu spojen. Autorka dobře analyzuje, jak se film 
odchyluje od reálií případu Orlických vražd a jak režisér pracoval s uměleckou licencí. Studovala také filmové 
recenze, které ukazují hodně rozporuplné přijetí snímku.     

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 2
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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce má logickou strukturu. Závěry jsou podložené uskutečněnou analýzou. Poznámkový aparát je proveden 
pečlivě. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi kvalitní. Text má také dobrou grafickou úroveň, když 
autorka zařadila také fotografie z filmu.  

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autorka napsala zajímavou diplomovou práci. Z mého pohledu je vidět, že ji téma práce skutečně zaujalo a 
věnovala se pečlivě jeho zpracování. V práci se dotkla důležitého tématu pro filmovou tvorbu, co je 
rekonstrukce skutečné události a co umělecká licence tvůrce. Všechny zmiňované snímky byly inspirované 
skutečnými kriminálními případy. Ovšem je nutné počítat s tím, že divák vnímá tyto snímky jako rekonstrukce 
skutečných událostí. Tato problematika je zásadní právě i pro historické filmy, kdy divák často film vnímá jako  
rekonstrukci, zatímco tvůrci pracují hodně s uměleckou licencí. Pak může často dojít ke konfliktu v pohledu 
mezi historiky, recenzenty, diváky a tvůrci, což se projevilo také u Svoboda televizního filmu o Janu Husovi. 
Sám režisér Jiří Svoboda je jistě tématem pro samostatnou diplomovou práci. Na počátku 90. let bylo dost 
překvapivé, když se zrovna on stal předsedou KSČM. Politické angažmá pak určitě dost ovlivnilo jeho další 
kariéru režiséra, což je v práci uvedeno. Jak je z citovaných recenzí patrné, tak někteří recenzenti i při filmu 
Sametoví vrazi připomínali jeho minulost předsedy KSČM, což pak brali jako podpůrný argument pro svůj 
negativní pohled na film. Stejně tak na začátku 90. let se někteří recenzenti stavěli negativně k filmu Jen o 
rodinných záležitostech, kdy argumentovali, že komunista nemá natáčet snímek o politických procesech 50. let, 
i když natáčení začalo již v roce 1989.              

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
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!


