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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) 

Ve srovnání s tezemi autorka rozšířila zkoumaný vzorek. Původně se chtěla soustředit na dvě řady Černého 

zrcadla, aby ve výsledku sledovala i další řady, což byla změna opodstatněná. Cíl a struktura práce odpovídají 

schváleným tezím.   

 

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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autorka si jako téma své diplomové práce zvolila televizní antologii Černé zrcadlo. Pracovala převážně se 

zahraniční odbornou literaturou, i když z domácích autorů dost často cituje Jakuba Kordu. Hodně využívá 

publikaci Jeremy Orlebara. Zde jen připomínka, že Zdeněk Holý nebyl vydavatelem českého vydání, nýbrž 

v roce 2012byl  ředitelem Nakladatelství AMU (pozn. 1). Autorka odbornou literaturu využila k definování 

pojmů, vymezení žánrů i stanovení přístupu k analýze. Prokázalo se jí, že zařazení Černého zrcadla je složitější 

vzhledem k formě tohoto díla. U literatury by bylo dobré vedle publikací vyhledávat i v databázích odborných 

časopisů, kde by pak bylo možné mít další zdroje. Není moc vhodné používat v odborném textu Wikipedii. Zde 

mi přijde i její používání zbytečné. Jistě by bylo možné najít k Černému zrcadlu na internetu i jiné informační 

zdroje, třeba webové stránky televizních stanic. U teoretických kapitol je vše napsáno správně, ale přesto si 

čtenář může říci, zda by tato část nemohla být i kratší. Jestli by nebylo možné rychleji přejít přímo k Černému 

zrcadlu. Z mého pohledu by například nebylo nutné popisovat mizanscénu, kameru, postprodukci.  

Autorka se ve své diplomové práci věnovala narativní a stylové analýze. Je zřejmé, že analýzu si skutečně pečlivě 

promyslela. Dobře vystihla, jaké jsou hlavní charakteristiky Černého zrcadla. Kde můžeme hledat důvody jeho 

mezinárodního úspěchu. Jakým způsobem autoři v čele s Ch. Brookerem pracovali s výstavbou děje. Jaké si 

vybírali hlavní postavy a jaké využívali výrazové prostředky.  



Připomínku bych měl k přehlednosti textu. Autorka vysvětluje, proč se rozhodla neuvádět v práci obsahy dílů. 

Přesto si myslím, že u nejčastěji uváděných dílů Černého zrcadla v jejím textu by i bylo vhodné do přílohy uvést 

obsah. Nemusí být čtenářem práce vždy divák Černého zrcadla. Stejně pak jsou různá místa v textu, kde pak 

autorka děj alespoň stručně popisuje (např. s. 54, 59). Někdy se také v diplomové práci stane, že dojde 

k opakování informací.  Z mého pohledu by bylo vhodné do textu více zařadit nějaké citace z rozhovorů s tvůrci, 

aby bylo více zřejmé, jak se oni vyjadřují k podobě Černého zrcadla.   

     

    

 

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 B 

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 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

Domnívám se, že diplomové práci by prospěla ještě jedna korektura. Opakovaně se v textu objevuje, že autorka 

nedělá mezery v datech a mezi zkratkou pro stránku a číslem. Moc mi není jasné, proč ty mezery autorka tak 

často vynechává. V Seznamu literatury by měly být u publikací jednotně údaje. U některýh není uvedeno 

nakladatelství či číslo vydání. V textu jsou některé chyby v čárkách ve větě. Někde úplně nejsou jasné formulace. 

Na s. 76 má být skutečně číslo 2,5 bilionu lidí? Na s. 39 moc nesedí, že by bakalářské studium zakončoval 

disertační prací. Označení spisovatel pořadu se nepoužívá (s. 9). Není také úplně jednotné, jak autorka používá 

kurzivu při psaní názvů televizních pořadů, filmů. Černé zrcadlo nemá kurzivou, jednotlivé epizody ano.  Z 

grafického hlediska by textu prospělo, pokud by autorka zařadila fotografie/screenshoty z epizod. Mohla by tak i 

obrazově představit postavy a prostředí, o nichž píše v textu.     

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka se ve své diplomové práci věnovala Černému zrcadlu jako mezinárodně velmi úspěšnému televiznímu 

pořadu. Vycházela z pohledu, že jde o dílo, které přináší nové prvky do televizní produkce. Provedla analýzu 

Černého zrcadla z hlediska narace a stylu. Je zřejmé, že skutečně Černé zrcadlo velmi dobře zná. Ve své analýze 

dobře prezentovala podobu tohoto televizního díla a popsala přístup tvůrců. Jak jsem ale uvedl výše, tak přece 

jen by text potřeboval ještě korekturu, aby bylo vše zcela správně.        

 

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

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 



 

Datum: 18. 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.    

 


