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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) 

Je to neuvěřitelné, neboli nestává se často, že by výsledná práce byla tak podobná původně plánovaným tezím. 

Je vidět, že už od začátku Alžběta věděla, co chce dělat, jak to chce dělat a svůj záměr naplnila. Tedy i položka 

"struktura práce" se fakticky od záměru neodlišuje.  
 

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 B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Vzhledem k žánru "bakalářská práce" si myslím, že je objem literatury a její "relativní úplnost" adekvátní. 

Kdyby šlo o práci magisterskou, jistě bychom očekávali i zahraniční tituly, ale tady autorka pracuje alespoň s 

překladem základního textu Jeremy Orlebara O televizi. Kdyby hloubala v SISu ještě podrobněji, nalezla by 

například práci o seriálu Prostřeno. Ale to není výtka. Myslím, že se s literaturou popasovala dobře. 

Design výzkumu je čistá komparace vnějších i vnitřních faktorů dvou seriálů, metoda není nijak blížeji popsána. 

Takže nelze posoudit "schopnost aplikovat" znalosti nebo dovednosti získané z literatury. Alžběta ale ukazuje, že 

dokáže porovnávat, neboť výsledky působí přesvědčivě. Až bude pokračovat v magisterské práci, bylo by dobré 

čtenáři přesněji vymezit, co se přesně porovnává, jaké jsou vybrané proměnné nebo jevy a proč, aby vznikla 
jistota, že se "porovnává porovnatelné". V tomto případě ten pocit ale mám.   

 

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 

A 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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 B 

 

 

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

Práce je napsána pečlivě, stylisticky i jazykově dobře, odborným stylem. Absentují prohřešky proti českému 

jazyku. Odkazování na zdroje, práce s citacemi a poznámkami pod čarou odpovídá nárokům kladeným na tento 
typ práce. Přílohy nejsou. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Číst tuto práci byla pro mne radost. Alžběta se rozhodla porovnat dva seriály, které jsou si tematicky velmi 

blízké, přitom využívají zcela jiné tvůrčí i producentské přístupy a zároveň zastupují různé vysílací mediatypy 

(veřejná služba a komerční médium). Dobře si položila výzkumnou otázku: "Jaké jsou rozdíly a zda jsou 

způlobeny tím, že jeden seriál vznikl v médiu veřejné služby a druhý v komerční televizi" (parafráze ze s. 2). 

Předpoklad, že "typ televize určitou roli mít bude, už proto, že každá z nich obyčejně tvoří zcela jiný obsah" (s. 

2) je logický, správný a práce jej téměř příkladně dokládá.  

Oceňuji Alžbětinu snahu o definici tak neuchopitelného žánru. Je samozřejmě otázka k diskusi, co byla v České 

republice první "docusoap" nebo šířeji "reality TV". Je pěkné, že uvádí i pořad Tak neváhej a toč! nebo Miss ČR. 
Nelze očekávat, že zde nalezneme úplný výčet titulů reality TV, uvedené příklady jsou typologicky správné. 

(Možná bych za ČT přidal ještě Dovolená v Protektorátu, který je ještě jiným typem.)  

Popis obou seriálů i jejich komparace hezky ukazují proměny jednotlivýh řad, proměny tvůrčích týmů, 

scenáristických konceptů i tematického zaměření v průběhu času.  

Kladl jsem si otázky kolem tématu manipulace, o němž se v textu píše. Vybrat kontrastní figury ještě nemusí být 

manipulace - pohybujeme se v oboru mediální tvorby, tedy přiznaný dramaturgický záměr je spíše tvůrčí 

metodou, nástrojem. Vytvoření kontrastu patří i do vyjadřovacích principů umění. Horší by bylo, kdyby tento 

záměr byl skrytý, pak by šlo určitě o manipulaci - např. nahlodávači v pořadu Prostřeno. 

Z tohoto úhlu viděno je možné spíš mluvit o manipulaci v případě Malých lásek, protože ono "napasování" žen 

do jedné "šablony" jistě manipulací je - je totiž otázka, do jaké míry aktérky samotné o tom vědí, do jaké míry 

vědí, kde je autoři "chtějí mít". Navíc je to životní situace, kdy skutečně řeší jiné věci, a tak je autoři mají 
fakticky "v hrsti".  

Z práce Alžběty Staňkové mám radost mimo nejen proto, že to je suverénní bakalářská práce, která není 

přehnaně ambiciozní, ale adekvátně skromná a zároveň sebevědomá, ale i proto, že je dokladem, že obě televize 

dělají svoji práci dobře. Čtyři v tom plní v přístupu i zvolené metodě úlohu média veřejné služby a Malé lásky 

jsou opět přístupem typickým komerčním formátem. Alžbětě tímto gratuluji.  

 

 

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

5.1 Jaký vidíte rozdíl (pokud vidíte) mezi dokumentaristickými postupy v "docusoap" a tzv. sběrným 

natáčením, jak ho např. praktikuje Helena Třeštíková? 

5.2 Jaký z konceptů považujete za účinnější? (V daném místě čekat na toho, kdo přijde a nebo dopředu 

vytvářet protipólné hrdiny?) 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Méně než 5 procent. 

 

 

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: 11.9.2020                                                                                          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! 

 


