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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) 

Ve srovnání s tezemi vynechala autorka vynechala některá periodika, což bylo ale způsobeno jejich 

nedostupností kvůli velmi omezenému fungování knihoven kvůli covidu. K mírným úpravám také došlo ve 

struktuře textu.  

 

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 C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

K tématu bakalářské práce by bylo dobré využít  i knihu bývalého dramaturga Československé televize Miloše 

Smetany, který právě popisuje vznik normalizační seriálové produkce. K tématu prodejen je možné se podívat i 

na některé texty historika Martina France, který se věnuje tematice stravování v letech 1948-1989. K předložené 

bakalářské práci bych měl připomínky, že by bylo nutné seriál Žena za pultem více zařadit do kontextu hrané 

produkce ČST v 70. letech. Autorka jen hodně stručně zmiňuje další seriály, ale bylo by dobré více rozvést 

informace o seriálech i televizních inscenacích ze současnosti, které byly natáčeny v období normalizace. Pak by 

si čtenář lépe mohl udělat představu, jak Žena za pultem zapadala do tehdejší produkce a co byly opakující se 

charakteristiky hlavních postav normalizační hrané tvorby.  

V tomto směru by bylo dobré se také ještě více se zabývat otázkou, jakou podobu měla propaganda v produkci 

normalizační ČST. Více zařadit Ženu za pultem do kontextu tehdejší propagandy. Současně by ale bylo možné 

pracovat ještě více s analýzou propagandy v Ženě za pultem. Není to jen otázka regálů plných zboží. I v 

některých dialozích ale zaznívají věty, které vyzdvihují současné prodejny a kritizují živnostnickou minulost. To 

by bylo také možné více popsat. Také nelze celkově očekávat za normalizace křesťanské pojetí svátků.   

Větší zařazení do kontextu by si zasloužil i úspěch Ženy za pultem po roce 2000. Autorka vhodně uvádí čísla 

sledovanosti, zabývá se texty Mirky Spáčilové i reakcemi na ně. Zajímavé jistě je také číst velmi zamítavé reakce 

umělců na otázku, zda se budou na reprízu seriálu dívat. Bylo by ale nutné podrobněji uvést, že toto byla celá 



vlna úspěšného návratu normalizačních seriálů, kdy televize Prima zakoupila práva na vysílání skupiny 

normalizačních seriálů, které pak měly při vysílání na Primě značný ohlas. Bylo by tedy vhodné více popsat, že 

Žena za pultem byla jedním ze seriálů, které se takhle úspěšně vrátily na obrazovky. Televizní recenzenti i 

sociologové a psychologové se zabývali tehdy pak otázkou, proč mají tyto normalizační seriály u současných 

diváků takový úspěch, i když dnes vědí, jak konkrétně tyto seriály manipulovaly se skutečnosti. Přesto zde ale 

fungovala nostalgie a zájem sledovat tyto seriály, což můžeme sledovat i v dnešní době, kdy repríza 

normalizačních seriálů patří ke klíčovým bodů prázdninového programového schematu České televize.        

 

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) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 

 

 

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

Autorka má pečlivě udělaný poznámkový aparát. Text má velmi dobrou jazykovou a stylistickou úroveň, je v 

něm jen několik chyb ve velkých písmenech. Někde není zarovnaný pravý okraj. Pro čtenáře by bylo dobré, 

pokud by přímo do textu byly zařazeny fotografie postav ze seriálu. Když autorka píše o konkrétní postavě, tak 

čtenář by se hned mohl podívat na její fotografii.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka se věnovala ve své bakalářské práci seriálu Žena za pultem. Z textu je zřejmé, že byla pečlivou divačkou 

seriálu. Dobře charakterizovala hlavní hrdinku seriálu Annu Holubovou i její vztahy s ostatními postavami. 

Vystihla, proč byla tato postava prezentována jako vzor pro diváky z hlediska přístupu k pracovním 

povinnostem. Autorka si vyhledala některé dobové recenze na seriál. Určitě jsou zajímavé postřehy i diváků z 

oboru, kteří si stěžovali na způsob zachycení prostředí samoobsluhy. I když seriál měl velkou sledovanost, tak 

recenze ukazují, že recenzenti měli k seriálu značné výhrady, stejně tak zaměstnanci prodejen. Jak jsem výše 

uvedl, tak by bylo ale dobré Ženu za pultem ještě více zařadit do kontextu normalizační hrané tvorby ČST i 

forem propagandistického působení. Větší pohled na dobový kontext by byl dobrý i při tematice velkého úspěchu 

při uvedení na televizi Prima.     

 

 

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 Antiplagiátorské programy neukazují u textu vyšší shodu.  

 

 

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: 5. 9. 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! 

 


