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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu příslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Cigánková Klára  
Název práce: Televizní Večerníček a jeho proměna v čase 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Jirák jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ 
 
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) 
Autorka sama uvádí, že "se držela předepsaných tezí" (s. 1), ale ze srovnání se schválenými tezemi plyne, že 
práce je obohacena o krátkou kapitolku Český animovaný film (s. 6-7), jež není v tezích zahrnuta a v úvodu její 
přítomnost není nijak vysvětlena. Vzhledem k cíli práce (snaha dobrat se "odrazu" historické situace v pohádce 
na dobrou noc) je tato kapitolka vcelku neústrojná. Navíc vlastně jen přebírá poznatky z textu E. Dutky, a to bez 
jakéhokoliv kritického odstupu (v této souvislosti se nabízí otázka, na kterou by autorka rozhodně měla 
odpovědět: Co vedlo stát k tomu, že na počátku 80. let přestal "štědře dotovat animovaný film", jak sama píše na 
s. 7?). Z hlediska médií by bylo daleko zajímavější připomenutí institucionální funkce televizní pohádky na 
dobrou noc jako žánru převzatého z rozhlasového vysílání, z hlediska pohádky jako politicky a sociálně 
zakotveného narativního typu by pro sledované té ma bylo podstatnější připomenout dobově podmíněnou 
ideovou a estetickou roli pohádky, viz dále). 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 6 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 5 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce se věnuje velice zajímavému tématu, leč přistupuje k němu bohužel se značně neujasněnými předpoklady, 
což se projevuje i nahodislostí použité literatury (McQuailovo kompendium, jakož i Trampotova monografie o 
zpravodajství či učebnice Jirák-Köpplová nepředstavují přínos ani pro problematiku pohádek na dobrou noc ani 
metodu sémiotické analýzy, McQuail slouží k připomenutí přínosu institucionální sociologie pro studiu m médií, 
s. 8, ale s tímto konceptem dál autorka nijak nepracuje). Hlavní problém ovšem tkví v mechanické aplikaci 
principů sémiotické analýzy na zkoumaný materiál, jako by šlo o aplikaci jednoduchého návodu pro popis 
zkoumaného materiálu (popis metodiky práce na s. 10 vyvolává podezření, že autorka vnímá sémiotickou 



analýzu jako nástroj popisu). Závěry takové analýzy trpí banálností ("provedená analýza tedy potvrdila, že 
televizní večerníček prošel za dobu svého vysílání určitými změnami", s. 43), popřípadě nachází uměle kauzální 
vztah mezi jednotlivým dílem a dobou (viz údajný "návrat k tradičnímu pojetí pohádky … koresponduje se 
situací v totalitním režimu, kdy se lidé často vraceli k vlastním kořenům a tradičním hodnotám", zatímco v druhé 
sledované pohádce jsou "některé postmoderní prvky, které jsou typické pro země s demokratickými poměry" - 
těžko lze přehlédnout, že pohádkové vyprávění mělo v minulém režimu svébytné politické a ideologické 
postavení, patrné nejen v tradici filmové pohádky, ae také v tvorbě Jana Drdy, v akcentu na sběratelskou činnost 
autorů předcházejícího století ad.). 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

6 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce - 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Úroveň práce je poznamenána obsáhlými, ale dále nevyužívanými citacemi (již na s. 2 a 3 je dohromady  jen 
deset řádků původního textu, zbytek tvoří citace, které pak nejsou v textu výrazněji využity). Do struktury práce 
obtížně zapadají synopse sledovaných dílů a charakteristiky postav, které jsou do textu jakoby "vnášeny zvenku" 
a tvoří pozadí pro vlastní pokus o analýzu, který ale zůstává na úrovni deskripce zcela vytržené z dobového 
(společenského, politickéeho, kulturního) kontextu (hudební znaky, obrazové znaky, spaciální vztahy ad.). 
Zjištění mají deskriptivní charakter, vnímají sledovaná díla jako izolované solitéry bez intertextových, situačních 
a dobových vazeb a nepodporují (a to ani ve "Vyhodnocení", s 36n.) tvrzení nabídnutá v závěru. Nepodložené a 
těžko obhajitelné zůstávají některé zdánlivě  historozující soudy, např. nelogická představa o pozitivech izolace, 
které se projevily v 60. letech (s. 38). Zcela nevysvětlené je využívání konceptu "odrazu" (s. 38n.) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená práce si vzala za cíl zpracovat mimořádně zajímavé, leč v důsledcích nesmírně komplikované téma. 
Výsledný text nabízí spíše jen popis jevové stránky sledované kulturní produkce a nedobírá se hlubších 
souvislostí. Na práci je třeba ocenit pečlivost tohoto popisu, těžko však lze přehlédnout, že se jedná fakticky jen 
o prestupeň deklarované sémiotické analýzy, nikoliv o analýzu samu. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Nabídněte teoretické rámce, v nichž má koncepce "odrazu doby" své místo. 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 



 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


