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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) 
V tezích zmíněná kapitola 1.7 Filmová kritika, žánr seriálu chybí, aniž je vysvětleno proč, když práce o seriálu 
pojednává.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Vzhledem k tomu, že se jedná o filmově, resp. televizně-dramatickou tvorbu, chybí jakýkoliv odkaz na teorii 
dramatu, v textu zmínka o dramatu padne pouze šestkrát, ač se o dramatických situacích a konfliktech autorka 
zmiňuje nepřímo na více místech. Protiváha proti výchozí literatuře by byla vhodná.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

C 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná A 



kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 
3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je jasná a přehledná. Problém vidím v základním textu, z něhož diplomantka vychází, tj. z knihy 
"Narativ jako virtuální realita" M. L. Ryanové: kupříkladu její (Ryanové) interpretace pojmu "simulace" 
v souvislosti s citovaným Aristotelem, je značně pochybná, stejně jako podkapitola "Velice krátké dějiny 
dramaturgie jako imerze a interaktivity." Navíc se Rynová zabývá především ineraktivními díly, o televizní 
seriálové tvorbě, jíž je doplomová práce věnována, nepadne ani slovo. Je proto škoda, že diplomantka nesáhla 
po knihách, věnovaných dramatické tvorbě, neboť se jí sama ve své práci přímo dotýká a měla možnost 
konfrontovat virtuální teoretičku s dramatickými praktikami a praktickými dramaturgy.  
Jazyková stránka práce je bez problémů, vyjma dvou detekovaných chyb str. 34: "nezajímali je peníze,"; str.35: 
"tlak na novinářské psi," a reziduum, které zůstalo při editaci na str. 24: "model, jak se chovat pro opravdové 
novináře." Str. 57: "Vztažená obvinění" místo vznesená… Horší je to s grafickou úpravou, začátky odstavců 
nejsou odraženy, text se slévá v monolitní blok, pro orientaci při zpětném vyhledávání některých pasáží má 
čtenář (alespoň oponent) problémy. Na stranách 39-40 nelogické zalomení stránky, které pravděpodobně  
vzniklo při konečné úpravě. Navíc na mnoha místech jsou citace uvozeny jen na začátku nebo na konci, takže 
není jasné, kde samotná citace začíná. Jde o čistě redakční chyby, které ovšem padnou okamžitě do oka. 
Stránkování v diplomové práce, uložené v SISu se liší od stránkování v tištěné verzi. Je to jen technický detail, 
k němuž nejspíš došlo při tisku, ale při práci s oběma verzemi je čtenář zpočátku zmaten.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Navzdory tomu, že se osobně s teoretickými východisky neztotožňuji a navzdory výhradám, týkajícím se 
absence  odkazů na  texty o dramatické tvorbě, hodnotím práci jako velmi dobrou, neboť diplomantka jaksi 
podvědomě  při sestavování zpětného scénáře a analýze postav vytváří po vzoru Ryanové to, co stojí na začátku 
každé scenáristické práce na jakémkloliv seriálu: tj vytvoření základních vazeb, základních dramatických 
konfliktů (autorka pro ně užívá termín situace, i když ten z hlediska dramaturgického znamená něco trochu 
jiného), modelování postav jako dramatických charakterů a jejich CV etc. Grafy, které diplomantka sestavila, 
plně odpovídají tomu, co autoři seriálů a jejich dramaturgové vytvoří na samém začátku, tj. přesný a podrobný 
manuál, který je zárukou, že bude od začátku až do konce jasné, co která z postav činí, do jakých konfliktů se 
dostává atd. O přesném modelování postav nehovoře.  
Na několika místech najdeme nepřesně formulovaná tvrzení: Str. 24: "Film jako médium, je základním tvůrcem 
mýtů v naší společnosti." Slušelo by doplnit "hraný", neboť dokumentární, naučný či instruktážní film nemá 
s mýty, pokud o nich nepojednává, nic společného. Mylné je tvrzení na straně 31, že film "His Girl Friday" 
z roku 1940 je rameke filmu "Na titulní straně" z roku 1974. Stačilo informaci ověřit ve filmové databázi. Nadto 
by vynikl fakt, že už v roce 1940 se objevila ve filmu žena jako novinářka.  
Pokud jde o seriály z novinářského prostředí, diplomantce patrně unikly dva z produkce TV NOVA: "Redakce", 
(2004-2006, r. T. Krejčí, J. Vejdělek) a "Dokonalý svět" (2010, r. T. Kopáčová).  
A jedna podstatná poznámka na konec: v textu nepadne zmínka o autorech scénáře, kteří všechny vztahy, situace 
a charaktery postav seriálu Vláda stvořili. Přitom docela stačilo jako přílohu vložit filmografický záznam 
z filmové databáze.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Dokázala byste dle Ryanové analyzovat svůj vlastní tvůrčí proces a metodu, jakou jste zvolila při 

zpracovávání kauzy Kováč. Jr. na němž jste pracovala celý jeden semsestr? 
5.2 Myslíte, že by se na základě Vaší analýzy, vztahových a situačních grafů dal bez znalosti původního 

seriálu napsat scénář k české variantě podobného díla? Co by bylo a nebylo přejatelné? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 



      
 
 
Datum: 13. 1. 2019                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    
 


