
UNIVERZITA KARLOVA  
Fakulta sociálních věd  

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

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: Klímová Petra  
Název práce: Problém etnické nerovnosti a stereotypu sexuální orientace v televizním seriálu Přátelé 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Nainová Victoria 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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 práce plně odpovídá schváleným tezím.  
 
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 D 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka práce by k tématu mohla použít více literatury. V podkapitole 1.1 Historie televizních seriálů píše o 
soap operách, zatímco v další podkapitole 1.2 Produkce seriálu „Přátelé“ o tomto seriálu píše jako o sitcomu. 
Čtenáři tedy není jasné, pod jaký žánr seriál spadá. Jelikož se seriál považuje za sitcom, bylo by asi rozumější 
rozvést téma sitcomu a v teorii by se čtenáři hodila typologie a charakteristika sitcomu. Text o produkci seriálu 
by mohl být o něco kratší, a toho místa by autorka mohla využít pro teoretické koncepty mediálních studií. 
Na str. 4 autorka uvádí, že se název seriálu „znovu změnil“, avšak o změně není v textu předtím zmínka. V této 
celé podkapitole také odkazuje na jeden jediný zdroj. V podkapitole 1.3 Zobrazení etnické různorodosti v seriálu 
„Přátelé“ by bylo ku prospěchu uvést výzkumy, které se věnovaly reprezentaci etnické diverzity v TV seriálech, 
např. Nama (2003), Riles et al. (2018).  
 
Co se týče analytické části. V metodologii mi schází odůvodnění výběru vzorku dotazovaných. Ke struktuře 
dotazníku - otázky jsou položené dobře z hlediska potvrzení či vyvrácení autorčiných hypotéz, které v textu 
uvádí. Avšak výsledky by mohly být spolehlivější, pokud by se soustředila na respondenty, kteří viděli alespoň 
jednu a více sérií. Jak sama uvádí, je možné, že se respondenti podívali pouze na díly, kde se zrovna nevyskytují 
scény se zkoumanou problematikou.  
 
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 C 
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.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V práci nalezneme několik pravopisných chyb, jako psaní velkých písmen v názvu země - Spojené státy 
americké, kdy autorka píše na str. 3 „Spojené Státy Americké“. Jako další příklady mohu uvést na str. 3 shodu 
podnětu s přísudkem „stáli tři konkurenční vysílací sítě“. Dále se vyskytuje několik stylisticky trochu 
nešťastných formulací, jako na str. 13, kde by bylo možná vhodnější použít „lesbický pár“ namísto „pár leseb“ 
nebo na str. 14, ve větě „Obě to jsou krásné mladé ženy, u kterých byste na první pohled nepoznali, zda jsou 
heterosexuálky nebo homosexuálky.“ By stačilo uvést, že nepoznáme, jaká je jejich sexuální orientace. Jinde v 
textu najdeme několik překlepů jako na str. 12 „Fresh Price“, „dotknut“, na str. 16 „jeden z největším a 
nejpopulárnějších seriálů“ atd.  
 
Na str. 23 odkazuje v interpretaci na graf 9, ačkoliv interpretuje graf 8. Číslování grafů by bylo přehlednější, 
pokud by se řídilo formálními náležitostmi. 
 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Na bakalářské práci je znát, že se autorka o problematiku velmi zajímá, což může být pro psaní práce přínosem. 
Za slabinu této práce považuji teoretickou část. Autorka v práci mohla obsáhnout více literatury k danému 
tématu, také mi schází teoretické koncepty. Jelikož zkoumá zobrazení fenoménů v televizním seriálu, bylo by 
přínosem uvést např. teorii reprezentace reality Bergera a Luckmanna. Analytická část je zpracovaná dobře, 
ačkoliv důvody pro výběr vzorku nejsou dostatečně vysvětleny.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Co Vás vedlo k výběru vzorku dotazovaných, tedy proč jste zahrnula Čechy žijící ve Spojených státech a 

vybrala uvedené věkové rozmezí? 
5.2 Na základě jakých charakteristických rysů jste seriál Přátelé zařadila mezi soap opery?  
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shoda je pod 5 %. Avšak autorka v podkapitole 2.1.4. Výsledky výzkumu použila nadpočetné množství 

znaků v textu:  
- na str. 23 „jfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj“ 
- na str. 24 „hhhhllllllllllllllllhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.“  
Vyznačený text je v bakalářské práci označen bílým písmem. Žádám autorku o vyjádření.   

 
 
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: 7.6.2021                                                                                          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! 
 


