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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 upravila, že analyzovala 14. řadu seriálu Ulice místo 12. řady. Zrušila také 

plánované dotazníky a rovnou přešla k hloubkovým dotazníkům. Tyto změny jsou v práci vysvětlené a jsou 

odpovídající.   

 

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 B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autorka pracuje s řadou titulů odborné literatury. V úvodních kapitolách se velmi podrobně věnuje 

charakteristikám rodiny u nás v období komunistického režimu i po roce 1989. Dobře ukazuje, k jakým změnám 

po roce 1989 došlo. Jasně dokumentuje, že tyto změny byly skutečně výrazné. Velmi vhodně si tak připravuje 

pole pro vlastní analýzu seriálu Ulice, kde se zabývá tím, jak je v tomto seriálu zobrazena rodina. Domnívám se, 

že by bylo účelné zařadit do textu podrobnější kapitolu o seriálu Ulice (jeho historie, umístění v programu, 

sledovanost, prezentace na webu, komunikace s diváky), aby čtenář i byly poskytnuty základní informace o 

seriálu. Na s. 10 je podkapitola o Ulici, ale je opravdu dost stručná.   

Autorka očividně velmi bedlivě sledovala vybrané díly seriálu. Dobře zachytila, jaké různé možnosti 

partnerských vztahů scenáristé pro seriál vymýšlejí. Její závěry jsou jasně podložené provedenou analýzou, která 

zachycuje zobrazení rodiny v seriálu.  

Připomínky. Bylo by přehlednější, pokud by všechny hypotézy byly u sebe. Teď je má autorka na konci 

jednotlivých podkapitol, což není pro čtenáře úplně ideální. Na s. 27 u hypotézy IV. se domnívám, že mohl být 

text podrobnější, je pak určitá nevyváženost s texty u předchozích tří hypotéz.  

U kapitoly 5.2 si dovedu představit, že by nemusel být tak podrobný popis metody hloubkového rozhovoru. Mohl 

by být stručnější s odkazy na odbornou literaturu.  



Osobně bych přivítal, pokud by se někde v textu objevila i jména postav ze seriálu. Autorka jejich jména 

neuvádí, ale mohly by být například v rámci přehledu epizod v příloze. Když si bude práci číst divák Ulice, tak si 

někdy nemusí hned vybavit, o které postavy se jedná.  

Je nutné se také zabývat tím, že scenáristé musí vymýšlet stále nové a nové zápletky. Tomu pak odpovídá, že 

v seriálu v každé řadě také musí být několik rozchodů, případně rozvodů. Když tedy jsou zobrazovány rodinné 

vztahy, tak scenáristé do nich musí vnášet různé problémy.   

Některá doplnění. Autorka píše u různých prvcích, které se neprojevily v analyzovaných dílech, ale jen bych 

doplnil, že v seriálu ale v jiných řadách byly. U Afroameričana Victora byla v seriálu negativní reakce dědy 

Roziny Maléřové na jejího snoubence.  

Postavu vietnamské studentky na gymnáziu obsahovala jedna  z prvních řad seriálu, s čímž bylo i spojené téma 

rasismu.  

Romské téma je nyní v aktuální řadě Ulice, kdy jedna z postav zjišťuje, že její matka jí tajila romského otce.  

Kdysi v seriálu byl mužský homosexuální pár, u nějž bylo i ukázáno registrované partnerství.  

Prvek vícegeneračního bydlení před lety v seriálu také byl.  

Náboženství je v seriálu obsaženo prostřednictvím postavy Veroniky Maléřové, kdy nikdy sice nejsou nějaké 

scény v kostele, ale o své náboženské víře v seriálu postava opakovaně mluví a má i vliv na její rozhodování 

v různých situacích. V seriálu dokonce byl i motiv, kdy se platonicky zamilovala do katolického faráře.  

V aktuální řadě je také velmi výrazně zastoupeno téma ženského alkoholismu.                

 

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 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)  

Autorka pečlivě připravila poznámkový aparát. Je na všech místech jasné, z jaké literatury čerpá. Správně i 

doplňovala konkrétní strany z publikací. Také jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Osobně bych 

jen preferoval, pokud by byl v textu zarovnaný pravý okraj. Text by pak měl lepší vzhled. Bylo by na místě 

uvažovat také o zařazení některých fotografií ze seriálu. Čtenáři by tak mohla být i poskytnuta představa, jak 

vypadají byty, v nichž bydlí seriálové postavy. U podkapitol by místo číslování 4.41 a 4.42 bylo lepší 4.4.1 a 

4.4.2.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka napsala diplomovou práci, která má velmi dobře zpracované teoretické kapitoly. Je jistě zásadní, aby se 

student seznámil podrobně s literaturou pro jeho téma, což zde určitě nastalo. Autorka sledovala vybrané díly 

seriálu Ulice. Ukázala, jakým způsobem je zachycena v seriálu rodina. Uskutečnila několik hloubkových 

rozhovorů. U nich se domnívám, že pak ještě v závěru práce bylo možné udělat i více propojení názorů 

zpovídaných s konkrétními postavami a situacemi z Ulice. Jistě práce splnila cíl, který si autorka stanovila 

v tezích.   

 

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

5.1   

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 



 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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: 25. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

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

 


