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Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Marek Opatrný  

Název práce: Mediální ohlas Českého lva 2015 – od nominace po vyhlášení  

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

Pracoviště: IKSŢ FSV UK 

 

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) 

Málokdy se stane, ţe by výsledná práce odpovídala schváleným tezím, v tomto případě se to stalo.  

 

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 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů 2 

 

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

Autor se zaměřil zejména na analýzu 77 (pokud dobře počítám) článků v médiích, které se týkaly Českého lva 

2015. Ostatní literatura je spíše povšechná nebo učebnicového charakteru, zcela absentuje nějaký podstatnější 

zahraniční pramen, který by se týkal tématu samotného – tj. soutěţe, ohlasu soutěţe apod. a media coverage  

(např. Cindy Hing-Yuk Wong: Film Festivals: Culture, People and Power on the Global Screen, 2011; nebo 

Anje Collins: The Pitch Format: The PR Related Guide to Entertainment Media Coverage, 2014). Není to 

zásadní výtka, v případě, ţe by autor chtěl pokračovat v tématu i v diplomové práci, myslím, ţe by měl tento 

kontext také postihnout.   

 

 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 

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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

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

Z hlediska stylistického i práce s odkazy je práce v pořádku.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

 

Marek si vybral MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Blesk, Respekt, Reflex, Cinepur a 

vybrané internetové servery k tomu, aby porovnal nejen četnost výstupů týkající se události českého filmového 

světa v roce 2015, ale porovnal i jejich míru kritičnosti a obecně obsahu.  

Kaţdý, kdo si práci přečte, získá základní přehled o tom, jak vybraná česká média o Českém lvu v roce 2015 

referovala a získá i základní teoretický rámec. Principelně jde ale spíše o popis obsahu článků, který by se moţná 

spíše hodil do přílohy (zejm. str. 43-63). Daleko cennější začne text být, jakmile Marek začne články srovnávat 

mezi sebou neţ podle titulu média, tj. od str. 64 dál, z čehoţ kapitola Jak kritičtí byli jednotliví autoři k Českým 

lvům 2015? je nenosnější. Škoda, ţe autor nedošel dál a místo popisu materiálu se nevěnoval spíše autorům textů 

samotným a nepomohl čtenáři rozklíčovat třeba důvody, pro které si myslím, ţe kritici zaujímali stanoviska, jaká 

zaujímali.  

Záhadnou pro mne zůstává, jak Marek došel ke Kladům a Negacím, které prezentuje právě na oněch stranách 43-

63, protoţe se mi zdá, ţe je to nějaký jeho názor, nepodloţený nějakými porovnávatelnými kategoriemi.     

Práci povaţuji za velmi dobrou. 

 

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

5.1   Můţete charakterizovat obecně, čím se lišily výstupy deníků a týdeníků, resp. měsíčníků? 

5.2  

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

Datum: 6. června 2016                                                                       Podpis:  

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


