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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) 
Výsledná podoba práce odpovídá schváleným tezím po stránce cíle, techniky i struktury. 
 
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 C 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s odpovídajícím množstvím odborné literatury a zvládá ji vhodným způsobem aplikovat. 
Slabší stránkou práce je metodologie analýzy, která není specificky definována a prováděná analýza tak místy 
sklouzává k recenzentskému přístupu s velkou mírou autorské licence. Závěry práce jsou logické a podložené 
aplikovanou literaturou, méně již argumentací založenou na provedené analýze, viz výše. 
 
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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 



 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má solidně rozvrženou strukturu a odpovídající poznámový aparát. Stylistická a pravopisná úroveň je také 
dobrá, k dílčím formálním nedostatkům došlo při formátování výsledného textu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená práce je silná především po stránce teoretického úvodu, ve kterém autorka prokázala dobrou znalost 
odborné literatury a dokázala podat zevrubný přehled teoretických a historických podkladů k tématu. Její slabší 
částí je provedená analýza, která má nedostatečně přesně definovanou metodologii a text tak místy sklouzává k 
publicistikému stylu filmové recenze. Sporné je i vymezení zkoumaného materiálu (seriálů), které nejsou 
zvoleny podle jasného klíče a prospělo by jim také zasazení do širšího kontextu americké seriálové tvorby v 
posledních cca. 30 letech (popisované jevy a scenáristické postupy zdaleka nejsou takovou novinkou, jak jsou 
prezentovány). V závěru nicméně autorka dochází k literaturou podloženému zdůvodnění svých hypotéz, které 
je samo o sobě validní (i když nedostatečně podepřeno samotnou analýzou). Celková úroveň práce zcela 
odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce a navrhuji ji hodnotit stupněm B-C v závislosti na průběhu 
obhajoby.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Objevují se v americké seriálové tvorbě v letech 1980-2010 jiné seriály (ať už animované či hrané), na 

které by bylo možné aplikovat diskutované vlastnosti (využití antihrdinů ke komplexní výstavbě děje)? 
Do jaké míry ovlivnily autorkou analyzované tituly?  

5.2 Jaké postupy kvalitativní analýzy jsou vhodné pro tento typ zkoumaného materiálu?  
 
 
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: 6. 9. 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! 



 


