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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Autorka si vybrala jako téma rozbor historického pozadí dnes již takřka zapomenuté minisérie České 

televize „Ďábel v Praze“ z roku 1996. Ve své práci se nejprve zabývá okolnostmi vzniku seriálu a 

přibližuje jeho hlavní tvůrce. Jádro tvoří kapitoly věnované postupně všem pěti dílům, kde autorka 

nejprve vždy rekapituluje děj a poté se zabývá možnými zdroji inspirace autorů z oblasti 

historiografie a pražské legendistiky. Následuje stručný výklad o představě ďábla v evropské kultuře 

a konečně závěr s rekapitulací hlavních poznatků. Cenná příloha přináší vedle snímků ze seriálu i 

podrobné statistiky a rešerše vytěžené z televizního archivu. 

 

Kolegyně Churá sepsala poctivou a badatelsky původní práci, která jistě vychází z osobního zaujetí 

pro téma. Po formální stránce jde o text pečlivě zpracovaný, obsahující veškeré náležitosti 

požadované po kvalifikační práci. Jazyková úroveň je uspokojivá, některá vyjádření možná poněkud 

neobratná nebo naivní („Je to inteligentní muž, sice šejdíř, ale poctivý šejdíř…“, s. 27). I když 

v hlavních závěrech lze s autorkou jistě souhlasit, její heuristická základna mohla být podstatně širší, 

zejména pokud jde o pražské pověsti a legendy, z nichž některé mají základ již v baroku. Také ponory 

do filmových stereotypů v oblasti zpracování témat z doby rudolfinské a obecně z epochy „české 

renesance“ měly být v tomto případě hlubší.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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