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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) 
Diplomantka se v zásadě držela schválených a dobře připravených tezí, odchýlila se ve struktuře výsledné práce 
(sled kapitol). Změny jsou v úvodu práce vysvětleny a přehlednosti výsledného textu prospěly.  
 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka zvolila jako širší teoretický rámec sociální/mediální konstrukci reality. Tuto volbu podpořila rešerší 
základní (převážně učebnicové) literatury. Výchozí koncepty jsou vyloženy vcelku správně, s mírným sklonem 
k mechanické ahistoričnosti, jen výjimečně chybí přesnější oborové ukotvení (pojem "druzí" by zasloužil 
solidnější výklad s odkazem na Hallera či Finka a koncept "significant others", rezonuje navíc i v českém 
prostředí, a to i ve studiu mediální produkce). Význam dobře provedené rešerše je zřejmý v kapitole 1.3, kde 
autorka nabídla výchozí výklad i pro své téma (1.3.3 Hollywood a vyobrazení Arabů a muslimů) . I když je to 
výklad stručný a v mnoém spíš naznačující, je v práci potřebný a dokládá schopnost využití shromážděné 
literatury (jakkoliv problém "jinakosti" v americké popupární kultuře je podstatně složitější a konstituoval se již 
v době osidlování). Zvolená kombinace analytických technik je obhajitelná a směřuje k naplnění vytčeného cíle. 
Samotná analýza místy sklouzává k deskriptivnosti (základní složky filmu, postavy…), velice cenné je ale 
důsledné dokládání citacemi z filmů.  
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je vystavěna logicky od obecnějších výkladů k vlastní analýze, strukturace do kapitol je v zásadě přehledná 
a argumentace přiměřená. Zcela jasné není oddělení kapitoly 2 a 3 - kulturní specifika americké kultury jsou 
neoddělitelná od stereotypizace a hollywoodské produkce, poněkud neústrojnou (a v další práci nevyužitou) 
zůstává kapitola Specifika islámské kultury. Terminologicky je práce ukázněná, jen někdy autorka pomíjí 
oborové zakotvení některých obratů ("podvědomé přesvědčení", s. 9). Autorka opatřila práci spolehlivým 
poznámkovým aparátem, jen zcela výjimečně zůstávají některé údaje bez odkazu (Thomasův teorém, s.3), 
popřípadě odkazují nejasně k parafrázím (kořeny americké kultury, americké kulturní hodnoty, americké hodnoty 
ve společenské praxi, s. 14n., mechanické odkazy na konci odstavce). Práce je vybavena vcelku funkčně 
vybraným a dobře využitým ilustračním materiálem a přehlednou přílohou tabulkově shrnující srovnávané filmy 
(výraz "komparující tabulka", viz příloha 1, je v tomto kontextu spíše neobratný). Práci by prospěla ještě jedna 
korektura ("Construction od Reality", s. 3)  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce o mediálním (filmovém) obraze obyvatel Blízkého a Středního východu kladoucí si za cíl "nalezená 
hlavních rozdílů v prezentaci obyvatelstva před a po 11. září 2001" (s. 1) zpracovává významné téma politicky 
motivované stereotypizace. Jedná se o původní, dobře zpracovanou a nepochybně přínosnou práci, která zcela 
vyhovuje nárokům kladeným na kvalifikační práce na magisterské úrovni. Vyznění práce poněkud oslabuje sklon 
k mechanickému výkladu vztahu filmové produkce, kultury a společnosti.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


