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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) 

Práce se od tezí příliš neodchyluje, ačkoliv od začátku - tedy i v tezích - se mluví o "populárních médiích" a 

nakonec jde "jen" o segment filmu a televize, resp. seriálové tvorby. Zřejmě si studentka chtěla připravit širší 

výzkumné pole, ale i teze mluví "jen" o těchto dvou audiovizuálních oblastech. Nevím tedy, proč tomu tak je a 

od začátku nedeklaruje film a televizi. 

 

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 D 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 

 

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

Autorka byla schopna vyhledat velmi zajímavou literaturu k tématu a to nejen k vampirismu jako takovému, ale 

zejména jeho kulturologickým kontextům. Je to úctyhodný přehled zdrojů.  

Otázka je, jakou metodu jí tato literatura mohla nabídnout. Nebo lépe, jak mohla na základě literatury "použít 

soubor metod přiměřený cíli". Metoda prezentovayná na str. 10-13 není nijak definována, nevychází z nějakého 

jasného konceptu. Je pochopitelné, že autorka musela z dvacetiletého období nějaká díla nějak vybrat (to tam 

zevrubně popisuje), musela si najít nějaký vlastní klíč, což pravděpodobně udělala. Ale z analyzovaného výběru 

mi není jasné, proč jich vybrala právě tolik a proč ne naopak víc nebo méně. Některá díla vyřadila, protože by se 

typologicky dublovaly s jinými, ale pak vybere tak podobné série, že si nejsem jist, zda ta kritéria jsou zřejmá. 

Myslím, že samotný výběr počtu i konkrétních titulů je problematické místo této práce. Kdyby si sama autorka 

definovala parametry zřetelněji, nemusela by analyzovat tolik titulů a taky tak výrazně překročit požadovaný 

počet stránek.  

A podobná výtka se týká metodiky analýzy samotné. Byla to obsahová analýza? Analýza narativů nebo 

stereotypizace? Z čeho vycházela? Autorka na zmíněných stranách píše, že vybrané ukázky budou "zasazeny do 

kulturního okolí" (co to je?) a pak budou zkoumány v "praktickém kontextu" (co to je?). Myslím, že zde je vidět, 



že nemůže jít o jasně uchopenou metodiku. Po přečetení práce vidím, že jde hlavně o popis filmů (sérií) a 

zamyšlení. 

 

 

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  D 

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.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Přes výhradu výše je to dobře strukturovaný text, napsaný standardním českým jazykem bez prohřešků. Vhodné 

jsou screenshoty z jednotlivých analyzovaných děl.  

Podloženost závěrů je bohužel navázána na tu subjektivistickou a neuchopitelnou metodiku. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Velmi oceňuji, že autorka přistoupila tak vážně k tématu, které se na první pohled samotné zdá jako "bulvární" a 

"senzacechtivé". Pojala ho jako problém, který má své kulturní a historické kořeny, nahlédla do etymologie, 

mytologie, snažila se charakterizovat typologii upírů a jejich zobrazování. V tom vidím hlavní přínos práce - je to 

jakási sumarizace poznatků, rozšířená o konkrétní příklady filmů a seriálů.  

Za slabší část považuji zvolenou metodiku, která je spíše popisem, a která podle mého příliš nezdůvodňuje výběr 

filmů/seriálů. Nicméně samotný popis je velmi podrobný a i v něm lze najít snahu autorky o rozlišení různých 

způsobů zobrazování upírů, což text přibližuje analýze. 

Myslím, že krystalicky čisté by bylo, kdyby si autorka vybrala např. adaptace Draculy (sama píše, že by to bylo 

na samostatnou práci) a na těch by ukázala, jak se Draculový "typ" v jeho zobrazování proměňoval.   

 

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

5.1 Mohla byste ve stručnosti shrnout základní proměnu v zobrazování upírů, tedy jejich "mediální obraz" na 

začátku zkoumaného dvacetiletí a na jeho konci? 

5.2 Liší se zobrazování upírů nějak zásadně ve filmových a seriálově-televizních produktech? 

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: 16. 9. 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.    

 


