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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Tirmantingerová Adéla   

Název práce: Seriál, fenomén dnešní doby 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Lebedová Veronika 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK, Katedra mediálních studií 

 

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) 

Cíl, technika i struktura práce se odchylují jak od tezí, tak od původně odevzdané bakalářské práce. Autorka toto 

odchýlení v textu práce zdůvodnila a lze je považovat za vhodné.  

 

 

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 E 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat E 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů E 

 

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

Práce se zdroji se oproti původně odevzdaném textu příliš nezlepšíla. Autorka nadále pracuje se zdroji, jako jsou 

iRozhlas, Hlídacípes.org nebo Mediaguru. Nepatrné zlepšení přineslo přidání nových podkapitol (Česká, 

evropská a americká seriálová tvorba), díky kterým spolu teoretická a analytická část práce o něco lépe 

korespondují. 

Autorce se také nepodařilo vyvarovat zobecňujících a vágních tvrzení a soudů, které jí byly vytýkány už minule. 

Namátkou například hodnotí estetickou nebo uměleckou úroveň seriálů, když o seriálech Dr. House, Ztraceni 

nebo Zoufalé manželky na str. 16 tvrdí, že "z uměleckého hlediska se nejedná o nic významného".  

Problému rozdělení jednotlivých seriálů do žánrů se autorka vyhnula a ve své práci nabízí přehled premiér a 

repríz původních a akvizičních seriálů vysílaných v roce 2019. Z nějakého důvodu blíže specifikuje děj 

premiérových původních seriálů, ostatní pouze vypsala formou seznamu. 

Výsledky předeslané kvantitativní analýzy jsou nicméně relevantní, získaná data by ale pro přehlednost 

zasloužila zpracovat formou grafů a zcela chybí jakákoliv jejich interpretace. 

 

 

 

 



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 D 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů D 

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.) 

E 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

E 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce E 

 

 

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

Vylepšení struktury práce přineslo přidání výše zmíněných podkapitol. Na druhou stranu vysvětlení pojmů 

premiéra a repríza dvě samostatné podkapitoly nevyžaduje, vypadá to, že slouží pouze k "nafouknutí" textu. 

Autorka s poznámkovým aparátem vůbec nepracuje, na zdroje odkazuje pouze u přímých citací a ani jazkovou a 

stylistickou úroveň práce nelze hodnotit kladně. Text se nečte dobře a je plný chyb.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Oproti původně odevzdanému textu došlo k jistému zlepšení, ale o dobré bakalářské práci nemůže být řeč. 

Největší problém mám s tím, že v žádné části práce nevidím nějaký přínos autorky. Práce s literaturou je 

nekritická, autorka se nad žádným zdrojem nepozastavuje a cituje je, zdá se, naprosto bez rozmyslu. Ani v 

analytické části práce se nedočkáme poučeného výkladu a interpretace dat. Autorka uvede, co zjistila, ale v 

zásadě nevysloví žádný závěr. V kapitole Závěr píše, stručně řečeno, že seriály jsou fenoménem dnešní doby, 

protože jsou oblíbené a snadno dostupné. Uvádí, že seriály preferují ti, kteří nemají dostatek času nebo financí na 

návštěvu divadla a že "například pro lidi z Moravy může být náročné dostat se ve večerních hodinách z Prahy 

zpět domu. Pro ně je jednodušší sledování seriálu z pohodlí domova." Jednak je smutné, že autorka se domnívá, 

že na Moravě nemají žádné divadlo, jednak nám nenabízí vysvětlení, v čem jsou její zjištění o vysílaných 

seriálech zásadní nebo problematická ani proč se jim věnovala. 

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Kontrola našla shodu s původně odevzdaným textem. 

 

 

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:                                                                                                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! 

 


