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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) 

Autorka měla v tezích cíl, že chtěla zkoumat, jak seriál Most! zvýšil povědomí české veřejnosti o romské 

problematice a transsexualitě. Je jistě dobře, že se autorka rozhodla pro změnu, kterou jasně vysvětluje 

v diplomové práci. Jednalo by se skutečně o výzkum, který by jen těžko mohla realizovat. Vhodně si nově 

stanovila, co bude v souvislosti se seriálem Most! sledovat.   

 

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 B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autorka měla vzhledem k tématu složitější situaci ohledně odborné literatury. Jak správně uvádí, tak s texty 

k seriálové tvorbě českých televizí za posledních deset let je ten stav komplikovaný. Odkazuje na můj společný 

text s Irenou Reifovou, ale my jsme se skutečně věnovali jen vývoji českého televizního seriálu do roku 2009. 

Celkově zde není rozsáhlejší odborný text, který by se věnoval vývoji českého televizního seriálu v posledních 

deseti letech. Velmi vhodně  použila Thompsonův text, z nějž převzala kategorie pro vymezení seriálů quality 

TV. Ve svém textu pak popsala, zda seriál Most! odpovídá těmto kategoriím.  

Diplomová práce dobře postihuje, jaký fenomén seriálu Most! se podařilo tvůrcům vytvořit. Prezentuje, jaká 

témata seriál přinesl a jakým způsobem je zobrazil. Zařadila seriál do kontextu produkce České televize.  

Oceňuji, že autorka udělala rozhovory s Janem Prušinovským, Janem Maxou a Michaelem Reitlerem jako tvůrci 

seriálu. Rozhovory jsou určitě zajímavé, mají dobře formulované otázky i vhodnou strukturu řazení otázek.  

Autorka provedla kvantitativní obsahovou analýzu textů, které se v médiích věnovaly seriálu Most! Prováděla 

srovnání se seriálem Policie Modrava a jeho mediální prezentací. Domnívám se, že ten výzkum seriálu televize 

Nova mohla klidně vynechat. Metodologicky je ta analýza textů o Policii Modrava udělána správně, ale přijde mi 

jako nadbytečná. Jak autorka sama přiznává, tak textů o Policii Modrava bylo méně vzhledem k faktu, že šlo již o 



třetí řadu. Když už tedy by měla být Policie Modrava, tak smysluplnější by byla analýza mediálních ohlasů první 

řady. Já bych ale tento seriál opravdu vynechal. Osobně by mi přišlo určitě zajímavější, pokud by autorka udělala 

analýzu textů o seriálu Trpaslík, což bylo také dílo dvojice Kolečko - Prušinovský, také to byl obsahem i formou 

provokativní seriál. Bylo by možné sledovat, jak stejná média reagovala nejdříve na Trpaslíka a posléze na Most!  

Jinak ale platí, že ta analýza textů o seriálu Most! je provedena pečlivě a přináší zajímavá zjištění. Jen mi 

skutečně přijde zbytečné to zařazení Policie Modrava.           

 

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 C 

 

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

Jak jsem uvedl, tak bych vynechal části práce o seriálu Policie Modrava. Závěry o seriálu Most! jsou podložené 

provedenou analýzou. Autorka určitě prokazuje zvládnutí terminologie oboru. Poznámkový aparát má pečlivě 

připravený. Velmi solidní je také jazyková a stylistická úroveň práce. Proto mne poněkud mrzí, že při závěrečné 

korektuře neudělala autorka také úpravy grafické podoby práce. Jsou v textu místa, kdy má na řádku rozházené 

slova a jsou zde zbytečné mezery. U názvů děl by bylo přehlednější je psát kurzivou či v úvozovkách. 

V poznámkovém aparátu není úplně dodržen jednotný typ písma. Diplomová práce má pečlivě provedené grafy.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka odevzdala zajímavou diplomovou práci. Je vidět její skutečný zájem o seriál Most! Vyhnula se ale 

nebezpečí, že by vznikl text, který by byl spíše fanouškovským obdivem k seriálu. Držela se charakteru 

odborného textu. Dobře seriál charakterizoval, provedla analýzu textů o seriálu a realizovala rozhovory s tvůrci, i 

když jí situaci v tomto směru výrazně zkomplikovala pandemie.     

 

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

5.1 Vyjádřete se k otázce, zda bylo opravdu účelné zařazení Policie Modrava.   

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.    

 


