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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) 

Je logické, že se autorka od tezí odchýlila, stává se to vždy, když se kdokoliv začne po vytyčení tezí nořit do 

problematiky, musí přehodnotit proporce a někdy i celý pohled na téma. Podstatné však je, zda i přes odchýlení 

směřuje k témuž cíli.  

Mám dojem, že práce úplně neví, co chce. Zda analyzuje mediální reflexi skutečné kauzy nebo film Petra Jákla. 

Samotnému filmu věnuje 17 stran, zatímco mediální reflexi kauzy 21 stran. Netvrdím, co je málo a co je hodně, 

ale svědčí to jen o určité nejasnosti cíle. Chápu, že kauza a film jsou provázány a často se nedají ani oddělit, ale 

myslím, že toto není dobře uchopeno.   

 

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  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  2 

 

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

Veronika prostudovala vše veřejně dostupné, co se kauzy týče, dost zdrojů získala i k filmu samotnému. Seznam 

analyzovaných článků z MF Dnes, v Právu (dokonce ještě i v Rudém právu) a Blesku je úctyhodný a proto 

analýza mediální reflexe samotné kauzy je materiálově podložena dobře. Čekal bych u magisterské práce když ne 

několik tak alespoň jednu zahraniční položku v seznamu literatury (pomíjím učebnicové typu McQuail, McNair, 

Field nebo Bordwell s Thompsonovou), neboť kromě naší Hilsneriády, Olgy Hepnarové apod. je jistě vazba 

takových kauz jako filmových předloh a filmů jako jejich adaptací hojně zpracováno např. anglo-americkém 

prostoru (např. k citovaným filmům Jack Rozparovač, Zodiac, Tenká modrá čára, Útěk z Alcatrazu...)   

Jinak autorčina analýza je relevantní, metodu ovládá a přínos práce vidím zejména v určitém shrnuté celé kauzy a 

možností interpretací.  

  

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 

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) 

 1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava  1 

 

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

Autorčin styl psaní je čtivý, bez stylistických a gramatických chyb. Za vhodnou považuji i fotografickou přílohu, 

kde autora srovnává ikonické obrazy z dopadení Jiřího Kájínka a zobrazení téže události ve filmu. 

   

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Dostal se mi do ruky text této práce v okamžiku, kdy vznikla její pointa, která samozřejmě nemohla být 

zachycena – prezident udělil J. Kájínkovi milost. V tomto kontextu jsem velmi ocenil, že předmětný text je 

jakýmsi podrobným shrnutím kauzy, s odkazy i na publicistické a novinářské interpretace, upozorněním na 

všechny nejasnosti případu a nutno konstatovat, že po přečtení jsem získal velmi plastický obraz. Veronika 

pracovala s mnoha zdroji, analyzovala mediální reflexi a i na grafech jasně ukázala, jak se v klíčových 

okamžicích postoj médií ke Kájínkovi vyvíjel (dokonce proměňoval). Film Petra Jákla je v těchto proporcích v 

podstatě jen jakýmsi doplňkem k tématu.   

Z toho právě pramení moje rozpaky nad prací. Zatímco teoretická část se týká dramaturgie a scenáristice, filmu 

samotnému a jeho stavbě je věnována jen minoritní část práce a ve čtenáři převládá dojem, že těžiště práce je 

spíš v kauze samotné.  Tedy teoretická část s tou praktickou souvisí jen volně. Myslím, že problém je v uchopení 

a nebo neujasnění tématu. Není to bohužel krystalicky čistý řez tématem, je to svým způsobem slepenec byť 

souvisejících částí.  

Tuto pochybnost bohužel nerozptýlil ani pohled na titulní stranu práce, kterou autorka dedikuje katedře 

mediálních studií, ačkoliv studuje a obhajuje na katedře žurnalistiky. Že by taky nevěděla, co si vybrat?   

 

  

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

5.1  

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: V Praze 28. 5. 2017                                                               Podpis: ………………………………..  

 

 

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

 


