
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: PAVLISOVÁ Veronika  

Název práce: Causa Kajínek: mediální reflexe. Od reality k filmovému zpracování 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: NOVOTNÝ David Jan 

Pracoviště: IKSŽ katedra žurnalistiky 

 

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) 

Práce odpovídá původníému záměru, drobný odklon od tezí po dohodě s vedoucím práce diplomantka vysvětlila  

na str. 4. Struktura je jasnhá a přehledná. 

 

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 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

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)  

V teoretické části, zabývající se filmovou dramaturgii je patrná určitá nejistota, diplomantka reprodukuje, resp. 

cituje relevantní zdroje, s jejich aplikací je to o něco slabší, i když zcela neomylně odhalila hollywoodskou 

dramatickou strukturu filmu "Kajínek", zatímco teoretické poznatky z oblasti mediální dokáže zužitkovat lépe. 

Vzhledem k tomu, že diplomantka studuje žurnalistiku, nikoliv dramaturgii je zjevné, že se na poli své budoucí 

profese pohybuje s větší jistotou. Práce je původní a pokud je známo, je první diplomovou prací na toto doposud 

neuzavřené téma. Mohlo by se snad zdát zvláštní, že diplomantka pominula analýzu Klímovy a Kroupovy knihy 

"Pravda o Kájínkovi", ale tento záměr nebyl zmíněn ani v tezích, neboť nejde o mediální reflexi, ale o 

publicistické zpracování, které je mimo rámec předložené práce.    

 

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 2 

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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Diplomantka krom kvantitativní analýzy provedla i analýzu kvalitativní, nadto při porovnávání materiálu 

dokázala najít nepřesnosti v některých novinových článcích a uvést je na pravou míru. Stejně tak při porovnání 

filmového zpracování a skutečnosti dokáže přesně definovat odchylky mezi realitou a dramatickým zpracováním.  

Citační norma dodržena, poznámkový aparát bohatý a přehledný (až na to, že někdy opomenula nahradit 

opakující se odkaz termínem "ibbid", což je jen drobná editorská chyba), stejně jako vhodná obrazová příloha i 

přiložená graf. Pokud jde o jazykovou úroveň, má dipolomantka v teoretické části jisté problémy se stylistikou 

(viz. "reflexe na Jáklův film" místo "reflexe Jáklova filmu str. 4. apod.), lepší formulační schopnosti projevuje ve 

třetí kapitole, pojednávající o mediálním obrazu, kde, jak je shora zmíněno, se cítí být jistější. Pokud jde o 

věcnou chybu, našel jsem jedinou: na strane 68 přejmenovala režiséra Bohdana Slámu na Bohuslava, což je 

patrně podvědomý následek nedávných politických konfliktů na české scéně.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce vykazuje známky pečlivosti, důkladné práce s vybraným a zkoumaným materiálem, jak je shora 

uvedeno, jde o první (a pravděpodobně nikoliv poslední) práci o případu Kajínek. Stylistická úroveň úvodních 

kapitol a formulační neobratnosti, jimiž věnovat se by znamenalo popsat jednu stranu, lehce kazí celkový dojem, 

nicméně nesnižuje vyznění a smysl celé práce. Lze snad namítnout, že místo informace o připravovaném Jáklově 

filmu Ghoul se mohla diplomantka zmínit o tom, jakým způsobem získal režisér práva na natočení filmu o 

Kajínkovi a s kým vším se o ně tvrdě dohadoval, ale domnívám se, že právě tato zmínka o režisérovi a jeho 

výběru tématu o něm vypovídá víc, než cokoliv jiného.   

 

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

5.1 Nakolik je podle vás z hlediska žurnalistiky vhodné natáčet filmy o dosud žijících kontroverzních 

postavách?  

5.2 Nakolik podle vás film Kajínek ovlivnil veřejné mínění, pokud jde o jeho vinu či nevinu? 

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.    

 


