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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) 

K vývoji došlo oproti stavu v době tezí jak u textu tak u Jolany. Nejen, že se na začátku jmenovala jinak a nyní se 

chystá na roli matky, také v práci muselo dojít nutně ke zúžení zkoumaného materiálu. Myslím, že výběr jedné 

společnosti, jednoho cyklu, který navíc odrážel společenskou situaci své doby, je velmi vhodný. Že se nepodařilo 

získat rozhovor s majitelem FEBIA, ale "jen" s jeho dramaturgem, myslím práci nijak na informační kvalitě 

neubírá.  

 

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 C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Tady je otázka, co je odborná literatura. Toto období nebylo filmovými ani televizními historiky ještě 

zpracováno, proto Jolana musela skočit do neznámé vody a plavat. Slovo "plavat" by bylo možné užít i v 

souvislosti s použitou literaturou a terminologií, ale mj. od toho je bakalářská práce, kde si student ujasňuje 

uchopení problému zatím pro něj největšího rozsahu. 

Společně jsme vybrali kategorie, které by bylo možno zkoumat, za společný "vynález" považuji zejména 

kategorii "klíčová situace", jejíž vypovídací hodnota pro definici autorského přístupu je podle mého vysoká. Zda 

se Jolaně podařilo tyto situace přesně určit a vysvětlit, je spíše na oponenta práce. V tom jsem příliš osobně 

zainteresován. 

Tedy Jolana zvolila vlastní metodu nejbližší kvalitativní analýze. Tu aplikuje poctivě na všech deset zkoumaných 

dílů cyklu a z toho vyplývá i logičnost, resp. podloženost závěrů.      

Lze namítnout, že v literatuře i v textu chybí větší prostor pro společenský přesah jevů, které jednotlivé díly OKA 

reflektovaly. Ale asi bych tento požadavek sám zvýraznil u magisterské diplomové práce, ne v případě práce 

bakalářské. 



 

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 B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů C 

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.) 

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Struktura práce je logická. Jsem rád, že Jolana nakonec ustoupila od většího rozboru porevoluční situace na 

audiovizuálním trhu, neboť je to situace značně nepřehledná a jak již bylo řečeno, zatím málo zpracovaná. A 

vzhledem k roku narození diplomantky to pro ni už tak byl výlet do prvohor. 

Pokud používá citace, resp. parafráze, využívá jednotnou formu. Jazyková úroveň textu je standardní, je zřejmé, 

že Jolana ještě není "vypsaná", že se s některými formulacemi musela potýkat.  

Považuji za velmi vhodné, že práce má v příloze celý rozhovor s tehdejším dramaturgem FEBIA, Tomášem 

Motlem. (Píše jen s  jedním T!) Je to svým způsobem pramen.   

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Myslím, že to pro Jolanu musel být životní zážitek. Ponořit se do období, kterého se svým životem sotva dotkla a 

přitom už je to minulost, a mít k tomu vedoucího, který byl ve zkoumané době v podstatě jejího věku, tehdy plný 

síly, nadšení a ideálů. Tehdy.  

Jsem osobně velmi rád, že se našel někdo z mladé generace, koho zaujal cyklus OKO, který považuji za velmi 

podstatný nejen pro počátky soukromého podnikání v audiovizi v ČSFR/ČT, ale i z hlediska jeho nastavení 

(podobnému dnešním "formátu") a zejména dopadu. Byl to cyklus, o kterém se diskutovalo, psalo, jím 

reflektovaná témata byla považována za důležitá, byl to silný hlas dokumentární tvorby, o kterém se dnešnímu 

např. Českému žurnálu ani nesní. Vážím si jej o to víc, že mě osobně poskytl jednu z prvních tvůrčích 

příležitostí. 

Tedy konstatuji, že Jolana provedla zejména práci na sobě. Seznámila se s novým fenoménem, pronikla do něj, 

nastavila si vlastní metodu, kterou aplikovala, dobře vybrala jednotlivé díly a vytvořila tak svého druhu 

analytické zamyšlení nad jasně uchopeným komplexem audiovizuálního historického materiálu. A k tomu ji 

gratuluji.  

 

 

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

5.1 Mohla byste se stručně podělit o osobní dojem o době počátku 90. let, který jste prostřednictvím cyklu 

OKO nabyla?   

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: 14. 5. 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! 

 


