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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 došlo jen k úpravě sledovaného období u seriálu Malý pitaval z velkého města, kdy nebylo 

možné zjistit přesné časové období průběhu natáčení. Proto bylo analyzované období u seriálu upraveno, což je 

v textu vysvětleno.   

 

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 B 

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)  

Autorka si vyhledala příslušnou odbornou literaturu. Pracovala se zdroji, které jí pomohly udělat si celkově 

teoretické vymezení seriálu i kriminálního žánru. Zaznamenala také základní vývojový přehled 

československého/českého kriminálního seriálu. Domnívám se, že tyto úvodní kapitoly se jí podařilo zpracovat 

přehledně a faktograficky přesně.  

Poté se již věnovala analýze obou seriálů. Je zřejmé, že byla jejich dobrou divačkou, což oceňuji zvláště u 

Malého pitavala z velkého města, protože chápu, že pro autorčinu generaci může působit tento seriál už dost 

zastarale. Domnívám se, že přesně charakterizovala postavy kriminalistů. Ukázala metody, jakými vyšetřují 

jednotlivé případy. Zabývala se přehledně způsobem, jakým  Jaroslav Dietl vystavěl scénáře dílů tohoto seriálu. 

Stejně pečlivě autorka přistoupila i k analýze Případů 1. oddělení, kdy sledovala stejné aspekty jako u Malého 

pitavala z velkého města. Myslím si, že se jí podařilo dobře ukázat shody v charakteristice postav. Na druhou 

stranu ale také značné odlišnosti ve způsobu zachycení práce kriminalistů. Prezentovala dobové ohlasy 

recenzentů. Z mého pohledu by jen bylo někdy vhodné jít ještě více do kontextu dalších hrané tvorby ČST 

z uvedeného období. Když např. autorka píše, že v Malém pitavalovi z velkého města má náčelník Kubát 

otcovský přístup k podřízeným, tak to byl za normalizace celkově trend ukázat u bezpečnostních složek, že 



velitelé mají autoritu, jsou přísní, mají vysoké nároky na podřízené, ale zároveň mají i ten otcovský přístup, kdy 

si vyslechnou problémy svých lidí. Když je záležitost, že v seriálu dost chybí nějaké akční scény, tak 

v Československé televizi každoročně vznikaly  různé kriminální inscenace ze současnosti, kde také nějaké akční 

scény nebyly. Stejně tak u Případů 1. oddělení si myslím, že by bylo dobré u některých aspektů ještě více 

zvýraznit, čím se ten seriál odlišoval od ostatních kriminálních seriálů včetně produkce komerčních televizí.      

 

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  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

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)  

Struktura práce je logická. Jak jsem uvedl, tak někdy by bylo dobré ještě více pracovat s kontextem dalších 

kriminálních seriálů sledovaného období. Na s. 20 u Gariše - Prchala má být správně, že byl náměstek ministra. 

Na s. 62 je jméno novinářky jako Machalová, i když o stranu dříve je správně Machalická. Možná by ještě více 

šlo pracovat s fotografickými přílohami, aby bylo více fotografií jednotlivých postav, o nichž autorka píše. Bylo 

by to přínosné pro čtenáře.   

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka v diplomové práci provedla analýzu seriálů Malý pitaval z velkého města a Případy 1. oddělení. U 

prvního seriálu se zabývala i jeho návratem  na televizní obrazovky po roce 2000. Je určitě zajímavé sledovat, 

jak se novináři k tomuto návratu vyjadřovali, kdy měli značně kritický přístup s prvky ironie. Navzdory názoru 

novinářů o slabé úrovni seriálu byl jeho návrat spojen s vysokou sledovaností, což platí dodnes, kdy Česká 

televize seriál reprízuje každoročně v prázdninovém období. Také u toho návratu po roce 2000 by bylo vhodné, 

pokud by autorka přece jen více ještě rozvedla ten dobový kontext, kdy se jednalo o celou skupinu 

normalizačních seriálů, které uvedla televize Prima a následně i další komerční televize. Překvapivě tyto seriály 

dosáhly u diváků značné odezvy, i když je na nich hodně vidět doba jejich vzniku. Autorka sledovala i názory 

uživatelů na webu CSFD.cz, kdy dobře zaznamenala, že také u nich se značně liší názory na Malého pitavala 

z velkého města. Domnívám se, že Michaela Pavlisová napsala  kvalitní diplomovou práci a naplnila cíle, které si 

stanovila v tezích.      

 

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

5.1       

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 Shody se týkají hlavně poznámkového aparátu - názvy publikací a studií + jejich bibliografické údaje. 

Text správně odkazuje na všechny 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: 12. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

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

 


