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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) 

Bakalářská práce doznala oproti schváleným tezím pouze drobných změn, které student zdůvodnil a dle mého 

názoru jsou tyto změny vhodné. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Velmi kladně hodnotím první třetinu práce, která představuje kvalitní úvod a vhled do tématu. Autor využívá 

širokou škálu literatury, která velmi vhodně dokresluje celkový obraz kategorie filmových trailerů. Vhodně 

aplikovány jsou i provedené expertní rozhovory. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná D 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Práce je vhodně strukturována a poznámkový aparát přiměřený. Považuji ovšem za nutné autorovi vytknout 

stylistickou úroveň práce. Časté překlepy se vyskytují již v samotném prohlášení a tento trend pak prostupuje 

téměř celou prací. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Tuto práci hodnotím na pomezí výborně a velmi dobře (tedy A a B). Některé pasáže, především první třetina 

práce, považuji za velmi zdařilé a v kontextu bakalářské diplomové práce i za velmi komplexní. Především 

stylistická úroveň práce pak ale výsledný dojem zbytečně zhoršuje. Přidanou hodnotu vidím v expertních 

rozhovorech, které autor provedl a následně velmi dobře aplikoval v textu. Přidává to na relativní komplexnosti 

celé práce. Na hlavní výzkumnou otázku autor odpovídá velmi uspokojivě. Jeho závěry jsou skvěle podpořeny 

jasnou strukturou a kritérii výběru zkoumaného vzorku a také expertními rozhovory. V textu se také objevují 

jakési rozšiřující okruhy zkoumání: "Záměrem praktické části práce je proto odkrýt spojitosti mezi divákem a 

filmovými trailery jako součástí marketingové komunikace amerických filmových studií." a "Tato práce si klade 

za cíl porozumět narativním a persvazivním technikám použitým ve filmových trailerech na hollywoodské filmy 

a propojit tyto výrazové prostředky do vzájemných matic." Částečně jsou tyto záměry naplněny, ale zároveň 

v nich spatřuji nevyužitý potenciál práce. V závěru práce by si možná zasloužily detailnější rozbor. Na druhou 

stranu je možné, že by to šlo již nad rámec bakalářské diplomové práce. Nepochybně je toto téma vhodné pro 

širší rozpracování v magisterské diplomové práci. Podmínku pro dosažení nejlepšího stupně hodnocení vidím ve 

velmi kvalitní obhajobě. 

 

 

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

5.1 Jak byste stručně a v rámci shrnutí popsal základní matici výrazových prostředků využitých ve vámi 

zkoumaných trailerech? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 8. ledna 2018                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


