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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Kalčák Filip   

Název práce: Adaptace románu Pes baskervillský: Triumf seriálového sociopata  

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Bednařík Petr 

Pracoviště: katedra mediálních studií 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 odpovídá schváleným tezím.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Autor si vyhledal hodně informačních zdrojů, které se týkají samotné knihy a života spisovatele Doyla. Ukazuje, 

jaký byl ohlas knihy v době jejího vydání i proč je dodnes ve Velké Británii hodnocena jako velmi důležité 

literární dílo. Diplomová práce zahrnuje i přehled filmových adaptací, který prezentuje, jak se filmaři věnovali 

adaptaci tohoto díla už v němé éře a zájem trvá až do současnosti. Přijde mi zajímavé, že adaptace vznikly i 

v Sovětském svazu. Autor se věnoval i teoretickému vymezení, co je adaptace.  

Jádrem práce je ale seriál BBC Sherlock jako skutečně velmi úspěšné dílo, které bylo uvedeno v mnoha zemích 

světa včetně České republiky. Autor se zaměřil na díl, který moderním způsobem zprostředkoval divákovi Psa 

baskervillského. Diplomová práce dost přesně a výstižně zachycuje, jaký byl přístup autorů. Jak se výrazně 

odchýlili od literární předlohy, ale zároveň dodrželi autorský styl seriálu Sherlock.  

Osobně bych měl jen připomínku k výzkumu respondentů. Tady by čtenář skutečně očekával více informací. 

Autor uvádí, že oslovil 61 respondentů ve věku od 16 do 28 let. Výzkum by ale měl být více popsán. Jak autor 

vybíral respondenty, jak je oslovoval, zda vyplňovali dotazník, jak zjišťoval jejich názory na tento díl Sherlocka.  

 

 

 

           

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

Práce má logickou strukturu. Autor dokládá zvládnutí terminologie oboru. Diplomová práce má pečlivě udělaný 

poznámkový aparát podle citační normy. Osobně bych uvítal také obrazovou přílohu. Domnívám se, že by textu 

prospělo zařazení fotografií ze seriálu. Když autor popisuje hlavní postavy, výtvarné pojetí, zachycení prostředí, 

tak by bylo dobré vše čtenáři přiblížit i pomocí fotografií.      

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce splnila cíle stanovené v tezích. Autor se podrobně věnoval způsobu adaptace Psa 

baskervillského v seriálu Sherlock. Je vidět, že práci skutečně pečlivě promýšlel. Čtenáři dobře zprostředkovává 

způsob, jakým autoři přistoupili k adaptaci literární předlohy. Je jistě zajímavé, že ve výsledku se ale pes v díle 

seriálu vůbec neobjevil. Jak ale autor popisuje, tak ale tento neobvyklý přístup ovšem nijak neubral na napětí. 

Stejně tak má své opodstatnění posun u pachatele i prostředí. Sherlock byl velmi úspěšným projektem.  Autor 

ovšem správně upozorňuje, že nedávno natočený seriál o sestře Sherlocka Holmese měl velké ambice i 

propagaci, ale jeho přijetí u recenzentů i diváků je dost negativní. Na tom je dobře vidět, že snaha o moderní 

adaptaci je dost riskantní počin, který se nemusí vždy povést. Jak jsem uvedl, tak připomínku bych měl k popisu 

výzkumu s respondenty. Osobně by mi také přišlo dobré, pokud by se v názvu diplomové práce objevil také 

seriál Sherlock, aby čtenář více podle názvu věděl, co má očekávat, což si myslím, že u použitého názvu platí jen 

omezeně.       

 

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

5.1 Pokud by autor popsal uskutečnněný  výzkum s 61 respondenty.  

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Systém sice ukazuje vyšší shodu. Je to ale z důvodu, že se tam často objevuje shoda v názvech a údajích 

použitých titulů odborné literatury, v citacích spojených s literárním dílem, kdy ale vždy jsou uvedeny 

zdroje.    

 

 

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: 16. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


