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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

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: Kruml Milan 

Pracoviště: Česká televize 

 

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) 

Řešitelka se rozhodla při zpracovávání práce poněkud pozměnit strukturu, což ve výsledku znamenalo spojení 

dvou původně samostatných kapitol a také drobné změny názvu jedné z nich, ale i odstranění nadbytečné části, 

která se zabývala popisem a definicemi seriálových žánrů. Další odchylkou, k níž došlo po doporučení vedoucího 

práce, je změna výběru sledovaných stanic. Domnívám se, že změny mají logiku, byly konzultovány a v úvodu 

práce jsou vysvětleny. 

 

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 A 

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) 

K schopnosti řešitelky pracovat s vybranou literaturou nemám výhrad. Pravda ovšem je, že mohla pracovat i 

s jinými tituly - v citované literatuře není ani jeden titul, který by se věnoval výhradně fenoménu televizního 

seriálu a nebo práci s ním při sestavování programového schématu. 

 

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 B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

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

Podle mého názoru mohla řešitelka pracovat s poznámkovým aparátem lépe. Domnívám se, že mohla například 

věnovat větší pozornost té části práce, která se zabývá změnami programových formátů v prime timu 

v uplynulém období. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Myslím, že práce splnila cíl, který si řešitelka stanovila. Ukázala na jedné straně, jak se postupně televizní seriál 

stal hlavním zábavním prvkem v programové nabídce tuzemských televizí a vytlačil tradiční formáty televizní 

zábavy jako jsou soutěže či variety, na straně druhé z pouhého výčtu titulů, které měly premiéru za jediný rok 

vyplývá, že vzhledem k velikosti trhu můžeme mluvit o seriálové nadprodukci, což je stav, který není 

dlouhodobě udržitelný. Mohl bych si představit i důkladnější analýzu tohoto jevu, nicméně to by spíše byl cíl pro 

magisterskou práci. Také doložila, jak významným skladebním prvkem je seriál pro všechny plnoformátové 

tuzemské televizní stanice, jak málo se pracuje s akvizičními tituly, pokud vůbec - i několikátá repríza domácí 

tvorby je pro programové pracovníky cennější než premiéra špičkového zahraničního titulu. Řešitelce ovšem 

musím vytknout, že nevěnovala analytické části práce takovou pozornost, jakou by si podle mého zasluhovala.  

 

 

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

5.1   

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 7.9.2020                                                                                          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! 

 


