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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text1: Alena Plášilová
	Text7: Předkládaná bakalářská práce nabízí zajímavé srovnání klasického díla amerického sci-fi autora Raye Bradburyho Fahrenheit 451 (451 stupňů Fahrenheita, 1953) s jeho filmovou adaptací z roku 1987 režírovanou Françoisem Truffautem. Práci zdobí především poměrně důkladné chronologicky pojaté srovnávací statě, které najdeme v prakticky zaměřené kapitole 3. Z této části práce je cítit autorčino zaujetí pro věc a její dobrá znalost primárního materiálu zkoumání. Zpětně musím konstatovat, že by bylo přehlednější u každého fragmentu kromě kontrastních prvků zběžně zmínit i nejdůležitější analogie mezi zkoumanou částí v knižní předloze a filmové adaptaci (nejlépe v rámci úvodní synopse), avšak i v této podobě tuto část považuji za poměrně zdařilou.  
	Text2: Comparison of the film and book Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
	Text3: Mgr. Jakub Ženíšek
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	Text5: 51 stran bez obrazových příloh
	Text8: Autorka zmiňuje, že Truffaut ke zdrojovému textu často nepřistupuje reduktivně, ale hledá zcela jiné tematické ekvivalenty. Například mechanického psa coby symbol společenského útlaku Truffaut nahrazuje svými vlastními autorskými epizodami, které demonstrují, jak daná společnost ostrakizuje jinakost (str. 50, má vlastní parafráze). Jelikož se zde evidentně nejedná o reduktivní přístup vynucený metráží filmu, je to patrně záměrný Truffautův autorský počin. Mohla by se autorka práce krátce zamyslet nad tím, proč se asi Truffaut pro tuto záměnu rozhodl? 
	Text9: 2.9. 2015
	Text6: Mgr. Jakub Ženíšek
	dd4: [4]
	dd3: [4]
	dd5: [3]
	dd6: [5]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10: Totéž lze do jisté míry říci i o teoretické části, která nabízí jednak poměrně eklektický přehled teorií filmové adaptace a životopisné údaje o Bradburym a Truffautovi. Pokud tedy teoretickou kapitolu 2 a praktickou kapitolu 3 hodnotíme izolovaně jako dva svébytné prvky, práce si zaslouží slušné hodnocení. Problém však nastává, pokud máme tyto dvě části hodnotit jako symbiotický celek.  Teoretická východiska se totiž jen minimálně promítají do praktické části, pokud vůbec. Autorka tak v teoretické části předestře kromě obecné teorie i několik tezí týkajících se typických rysů filmové adaptace knižní předlohy. Ani u jedné z těchto tezí se mi nepodařilo vysledovat, že by se jakkoli promítala do hodnocení nalezených rozdílů v praktické části. Teorie a analýza tak spolu téměř vůbec nekomunikují, a jakousi ucelenou snahu o syntézu těchto dvou části najdeme pouze v závěru práce, což samozřejmě kvituji, ale nestačí to. Toto je též hlavním důvodem výrazně sníženého navrhovaného hodnocení  v této dílčí oblasti. Z grafických nedostatků stojí za zmínku výrazně jiné řádkování u českého a anglického abstraktu. 


