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až po filmové recemnze 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: NOVOTNÝ David Jan 
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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) 

Struktura práce je přehledná, odklon od tezí, k němuž došlo po dohodě s vedoucím práce, diplomant objasnil na 

straně 4.  

 

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 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

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)  

Diplomant zvládl přečíst a kvalitrně zpracovat jak odbornou literaturu, tak vybrané publicistické texty a 

informace ČT, týkající se Radovana Krejčíře a nadto do své práce zahrnul, zcela logicky, poslední text Jaroslava 

Kmenty "Padrino Krejčíř - Žralok" , který vyšel až v průběhu psaní diplomové práce. To je mj. důvod, proč je 

práce rozsáhlejší, než bývá zvykem, ale pominout zmíněnou knihu by bylo chybou. 

 

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 1 

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 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Struktura práce je jasná a přehledná, čtenář se v textu dobře orientuje. Srovnání reality s publicistickým 

zpracováním a posléze se zpracováním filmovým je důkladné, závěry jsou podložené věcnými argumenty, bohatý 

poznámkový aparát se neomezuje poute na odkazy literatury, ale obsahuje i nezbytné komentáře, osvětluijící 

souvislosti. Citační norma dodržena, po stylistické  stránce není co vytknout, grafy jsou přímo v textu a usnadňují 

orientaci.  Přílohy - trojice strukturovaných rozhovorů - vhodně doplňují a obohacují celou práci.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce je na vysoké úrovni, 134 strany přesahují obvyklou normu. Původnost práce je prokazatelná, doposud se 

nikdo komplexně srovnáním Kmentových knih a Pachlových filmů z tohoto pohledu nezabýval. Tím, že autor 

postupoval krok za krokem při deskripci Krejčířovy zločinecké kariéry, o níž panuje především povědomí 

v souvislosti s jeho útěkem z černošické vily, osvětlil všechny souvislosti nejen kriminání a politické, ale i přístup 

vybraných médií k zločincově případu, resp. případům. Ocenit je nutno i přílohu. Nezkrácené rozhovory, z nichž 

jsou v práci užity jen nezbytně nutné citace, osvětlují postoje tvůrců ke Krejčířově případu a k samotnému 

publicistickému, resp. filmovému zpracování. Uděluje-li ještě děkan FSV UK pochvaly za diplomové práce, pak 

si tato pochvalu bezpochyby zaslouží.     

 

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

5.1 Našel jste mezi recenzemi na filmová, resp. televizní díla Jana Pachla zmínky o jeho specifickém 

rukopisu a v jeho práci s hercem Hynkem Čermákem? 

5.2 Nekomentoval jste jednotlivé uvedené a citované recenze. Vzbudily ve vás při čtení vlnu nesouhlasu? 

Které a proč? 

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 a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


