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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kopecká Barbora  

Název práce: Seriál Černé zrcadlo jako významný počin britské televizní tvorby 

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 

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) 

Řešitelka práce se odchýlila od původní teze na základě konzultací, neboť jí definovaný vzorek dvou sérií 

pořadu, tedy těch, které vznikly pro volně vysílající stanici, se ukázal být vzhledem k cíli práce 

nedostatečný.Autorka si stanovila za cíl práce popsat pořad jako celek, jako fenomén a vysvětlit jeho výjimečnost 

v kontextu současné hrané tvorby, proto bylo nutné vzorek rozšířit na všechny dosud existující epizody. 

Domnívám se, že vysvětlení uvedené v práci je srozumitelné a dostatečné. 

 

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 A 

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)  

S obsahem výsledné práce jsem spokojen především proto, že řešitelka naplnila mé očekávání a zkoumala 

fenomén Black Mirror nejen z hlediska obsahu konkrétních epizod, ale i v současnosti v hrané tvorbě 

využívaných narativů, vztahu obsahu k realitě a trendům v oblasti technologií i životního stylu, ale také nabídky 

současné televizní dramatiky jak v Británii tak i ve světě. Z tohoto důvodu považuji práci za přínosnou a 

současně i modelovou pro zkoumání dalších televizních formátů, včetně tuzemských.  

 

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 B 

 

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

K finální podobě práce nemám zásadní připomínky, musím jen konstatovat, že je škoda, že řešitelka nevěnovala 

více pozornosti přílohám - pokud by byly vloženy do textu screenshoty nebo fotografie z jednotlivých epizod, 

mohly by podpořit autorčina zjištění a závěry.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Celkově považuji tuto práci za zdařilou a přínosnou. Jednak proto, že autorka provedla skutečnou analýzu 

seriálu, nikoli jen jeho popis, byť sebepodrobnější, ale i z toho důvodu, že dostatečně prokázala schopnost 

odlišovat podstatné od marginálního, hodnotit poměrně obsáhlý projekt hrané tvorby na základě jednoznačně 

stanovaných kritérií a syntetizovat získané poznatky.  

 

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

5.1 Nemám otázky, k nimž by se diplomantka musela při obhajobě vyjádřit 

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: 14.1.2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


