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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 stojí na pevnách nohách. Již z tezí je patrné, co chce autorka zkoumat, proč si téma i způsob vybrala, 

zároveň si byla vědoma, že je nutné udělat několik úkroků stranou. Jak správně píše v úvodu práce, seriál 

Simpsonovi je tak mohutný text, odkazující na mnoho dalších textů i kontextů, že nebylo možné některé věci 

realizovat tak, jak chtěla, resp. musela je korigovat (např. plánované téma MeeToo). Všechno je ale v úvodu 

jasně vysvětleno. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Já žasnu. Upřímně řečeno, musel jsem se několikrát podívat na titul práce, zda jde o práci bakalářskou. Nejen 

rozsahem, ale i uchopením, teoretickým zakotvením, i samotným provedením jde podle mého o práci suverénně 

magisterskou.  

Již výběr litaratury - autorka nezůstala u učebnicových textů, jak se u bakalářských prací často děje. Autorka ke 

každému tématu, které zkoumala, nalezla relevantní literaturu, shlédla další filmy, a vypodložila svůj výzkum 

solidním základem.  

Oceňuji, že kromě základního nastínění konceptů "sociální konstrukce reality", "teorie populární kultury podle 

Johna Fiskeho", "Apropriace" a "Intertextualita a aluze" usazuje i jednotlivá dílčí témata (migrace, volby a 

politika, feminismus, internet a sociální sítě) do dalších rámců. Je vidět, že literaturu nejen četla, ale že ji 

skutečně pochopila a velmi vhodně ji aplikuje na svůj výzkum. Nebo jinak řečeno - s teorií nepracuje jako s 

nutným zlem v první části práce, ale přirozeně ji využívá v celém průběhu textu. Skvěle!  

Z toho vyplývá i má pochvala na zvolenou techniku (kombinace metod) a logičnost výkladu.  



Jediné, co mě trochu trápí, jestli toho Sára nezkoumá moc najednou. Ta první tři témata sama o sobě stačí i na 

magisterskou práci, ano, postava novináře by vydala na samostatnou práci (jak sama píše), a mám dojem, že 

mnohost rozmělňuje výsledek. Někdy méně je více a závěr by byl daleko důraznější.    

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.) 

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Struktura práce je přehledná, jediná má výtka směřuje k výše zmíněné mnohosti "zajíců", které chce autorka 

pochytat.  

Poznámkový aparát, citační norma, jazyková úroveň - to všechno je bez připomínek. 

Maličná drobnost, vpravdě hnidopišská: Michail Sergejevič Gorbačov nikdy nebyl ruským prezidentem, ale vždy 

sovětským. (s. 35)  

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce svým rozsahem, uchopení tématu i způsobem provedení analýzy zcela překračuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci. Je napsána odborným stylem, a to za dodržení všech citačních norem, je to práce řekl bych 

příkladná.  

Poučením pro autorku může být přílišná rozkročenost a snaha analyzovat (jak sama píše "rozluštit") příliš mnoho 

kontextů, při čemž není jasné, proč si vybrala právě ty a ne jiné. To je však otázka nějakého vysvětlení v úvodu 

či při obhajobě, nesnižuje to však pečlivost, zaujatost a výbornou kombinaci praktického užití teorií ve výzkumu.  

Autorce (a tedy i vedoucímu práce) gratuluji. 

 

 

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

5.1 Proč jste se rozhodla pro zkoumání právě těchto jevů? 

5.2 Jaká by byla tedy jednoduchá odpověď na Vaši výzkumnou otázku? Jaký svět Simpsonovi zobrazují, 

resp. jak seriál boří stereotypy, resp. staví nové? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 19% (Turnitin) - všechno jsou ale citace literatury, případně shoda v názvech dílů seriálu či jednotlivých 

titulů literatury. Nevidím problém. 

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    



C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 16.6.2020                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

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

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


