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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 menším odchylkám od tezí samozřejmě došlo, ale skoro bych považoval za divné, kdyby se tak nestalo. Klára 

pro sebe objevila metodu, kterou před odevzdáním tezí neznala a velmi vhodně ji aplikovala, díky tomu se 

změnila i technika práce, nicméně cíl je samozřejmě týž. 

 

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 B 

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)  

Seznam literatury působí na diplomovou práci chudě. Zejména tam chybí publikace týkající se scenáristiky, která 

by jistě mohla vnést do takto komplexního zkoumání seriálu ještě další hledisko a pomohla by asi prohloubit 

pojednání o motivaci jednání jednotlivých postav. Nicméně hlavní výzkumný nástroj Marie-Laury Ryanové, 

teorie možných světů, je pro Kláru natolik dominantní, že jí tento nedostatek odpustím, resp. v četných 

konzultacích jsme tento typ literatury nakonec vypustili. 

Oceňuji, jak se podařilo tyto nástroje využít a do jakých důsledků a detailů se podařilo Kláře zkoumaný jev 

analyzovat. Neskromně se domnívám, že i autoři seriálu by mohli mít z tak zevrubné analýzy radost. 

Přínosem práce je pro mne určitá čistota přístupu - seriál je uzavřená jednotka a téma propojení novináře a 

politiky je jedno z jeho hlavních témat (tedy nejde o nějaký okrajový jev, který by Klára zkoumala jen proto, že 

se jí seriál líbil a chce napsat závěrečnou kvalifikační práci zrovna na oboru žurnalistika). Je to řekl bych přímo 

exemplární vzorek, který lze zkoumat. Zároveň se velmi liší od jiných "postav novináře ve filmu", které již byly 

zkoumány, protože dánský seriál je specifický svým důrazem na vážnost a důležitost tohoto vztahu politiky a 

žurnalistiky. A vůbec demokracie. (Zatímco u nás jde stále o legraci, satiru nebo nekorektnosti, Dánové natočili 

vážný seriál, v němž jde o hlavní principy demokracie. Berou zkrátka, na rozdíl od nás, politiku vážně.) A 

metody, které Klára zvolila právě toto dokazují. 



 

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  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Nemám žádných připomínek ani k jazykové úrovni, ani zvládnutí terminologie, ani dodržení citační normy, a 

dokonce ani k jazykové a stylistické úrovni. Grafy jsou pečlivě zpracované a okomentované. Graf na str. 47 je až 

skoro vizuální umělecké dílo. 

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

To hlavní již bylo řečeno výše. Klára pracuje s narativem, typy imerze, konceptem možných světů a 

vizualizačními nástroji - a to vše dohromady jí vytváří logický celek. Klade si relevantní výzkumné otázky 

vztahující se přímo k oboru, který studuje, a všechny je zodpovídá. Prokázala smysl pro systematičnost, důraz na 

detail i komplexitu, seriál viděla skutečně celý, několikrát a tak svůj materiál velmi důvěrně znala.  

V úvodu mi děkuje za "nadšení", které jsem projevoval. Dovolte, abych jej projevoval i nadále. Kdo by nebyl 

nadšený z diplomantky, kterou práce bavila? 

Kdyby autorka chtěla pokračovat v doktorském studiu, hlásil bych se o její školitelství.   

 

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

5.1       

5.2       

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: 16.1.2019                                                                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.    

 


