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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ 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: Jankovský Filip
Název práce: Za oponou Saturday Night Live
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Kruml Milan
Pracoviště: Česká televize
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Řešitel odevzdal práci, která odpovídá schváleným tezím.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Domnívám se, že autor v práci dostatečně prokázal, že dokáže pochopit a vyhodnotit obsahy zdrojů, které
k řešení využil, tak i schopnost je aplikovat. Vzhledem k tomu, že si stanovil za cíl především popsat způsob
vzniku epizod Saturday Night Live a proměny tvůrčího týmu, soustředil se zejména na většinou opomíjenou
oblast - produkci televizní show a její odlišnosti od jiných pořadů tohoto žánru. To se mu dle mého názoru
zdařilo a výsledný text naplňuje požadavky, které jsou kladeny na bakalářskou diplomovou práci.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

3.4

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná

Hodnocení písmenem
B
A
A

A

3.5

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Nemám v zásadě žádné výtky ke struktuře práce, ale ani k poznámkovému aparátu a odkazům, neshledal jsem
v textu, že by se řešitel nějak odchýlil od citační normy a dopouštěl se nějakých podstatných prohřešků z hlediska
kodifikace pravopisné normy. Co bych mu mohl vytknout, je, že nerozšířil obrazovou přílohu práce o jednotlivé
týmy SNL v průběhu její existence.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Celkově jsem s prací spokojen, mimo jiné i proto, že řešitel se zaměřil na většinou opomíjenou oblast. Z jeho
práce přitom zřetelně vyplývá, jak produkční postup ovlivňuje výslednou podobu SNL, ale i to, že snahy o
adapataci tohoto formátu v zahraničí (úspěšně například v Británii, Německu či Jižní Koreji) musejí nutně
vycházet především z převzetí produkčních postupů. Do jisté míry bych ale polemizoval s některými částmi
práce, které se netýkají Saturday Night Live - například kapitolou Druhy zábavných pořadů, kde mi vymezení
těchto formátů na tři základní skupiny připadá přece jen příliš zjednodušené a navíc opomíjející tradiční součásti
toho, co nazýváme light entertainment (například game show nebo skečovou show). Práci přes drobné výtky
doporučuji k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Nemám dalších otázek
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: 8.9.2018

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!

