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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) 

Autorka se tematicky drţí schválených tezí, samozřejmě došlo k drobným odchylkám ve struktuře práce, ale ty 

povaţuji za vhodné a logické. Stejně tak technika práce odpovídá.  

 

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 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloţenost závěrů 2 

 

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

Autorka vzala k ruce nejjednodušeji dostupné texty o dokumentu a vytvořila z nich poměrně řídký kompilát. 

myslím, ţe by bývalo bylo lepší, kdyby se vůbec nezabývala například historií dokumentu, která na 5 stranách je 

nutně povšechné a aţ zavádějící. bylo by lepší, kdyby se autorka v teoretické části věnovala spíše realizačním 

metodám, z nichţ by pak časosběrný dokument vyplynul zcela přirozeně. Protoţe i kapitoly o preprodukci, 

realizaci a postprodukci jsou vlastně slaboučké. Tedy – autorka se neohlédla i po jiné, například zahraniční 

dosud nepřeloţené literatuře, a v některých částech práce jsem nabyl dojmu, ţe příliš jednostranně (a tedy i 

nekriticky) vyuţívá Základy dokumentárního filmu pro jeden svět na školách.  

Pro mne je sice potěšující, ţe autorka sáhla i po knize, na níţ jsem se podílel, ale nerozumím způsobu jejího 

uvádění: u knihy Český film: reţiséři-dokumentaristé bylo 5 autorů, nevím tedy, proč si kolegyně vybrala kromě 

mě „jen“ Jarmilu Cysařovou a neustále nás uvádí jako autorskou dvojici. Je to nefér vůči ostatním autorům, příp. 

je úzus uvádět ŠTOLL, M. a kol. Tuto výtku nevznáším proto, ţe se to týká mne, ale jako princip, který by těţko 

mohl v jakékoliv další vědecké práci uspět.     

 

 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.)  

 

Práce má pro mě dvě tajemství.  

První je důvod, z jakého si Karolína vybrala zrovna film Katka, kdyţ třeba René má jistě daleko širší ohlas a 

metodicky jde o totéţ. Nevadí mi, ŢE si ho vybrala, ale ŢE nikde není uvedeno, PROČ. Samozřejmě beru obecně 

důvod, ţe jí přitahuje dílo H. Třeštíkové a observační metoda, jak píše v úvodu i v závěru.  

Druhé tajemství je, co z toho všeho vyplývá. Kdyţ pominu, ţe fakticky nejde o ţádnou analýzu, ale o popis 

příspěvků na Aktuálně.cz, Moviezone.cz a ČSFD, tak ze zkoumaného tématu nic obecnějšího nevyplývá. Citace 

na str. 31 je podle mého zcela neúměrná, zvlášť kdyţ jí autorka nijak nekomentuje, jen tvrzením, ţe si takový 

příspěvek „nezadá s odbornou recenzí“.  

Zkrátka jde o práci mělkou, a to i kdyţ odhlédnu od své specializace. Myslím, ţe pro úroveň bakalářské práce to 

stačí jako první výkop, kdy si autorka utřídila nějaký materiál a dala ho do nějakého rámce, ale věřím, ţe 

v dalších gradech i autorka postoupí dál jak v kontextech, tak v metodě.   

Hodnotím práce jako dobrou a věřím, ţe průběh obhajoby sníţí známku o úroveň výš.    

 

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

5.1   Můţete nám prozradit, co z Vašeho zkoumání pro Vás vyplývá? 

5.2  

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

Datum: 24. května 2016                                                                       Podpis:  

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


