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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vytiskněte, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry. 
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Štechová Markéta  
Název práce: Produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Wolák Radim 

Pracoviště: KMS IKSŽ UK FSV 
 
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) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka si ve své práci uložila za cíl zmapovat hodnoty a mýty, které se objevují v promluvách aktérů 
podílejících se na tvorbě Seriálu Proč bychom se netopili, a popsat a postihnout produkční ideologie související 
se vznikem tohoto mediálního produktu. Využila k tomu možnosti zákulisního pohledu, který se jí během vzniku 
seriálu skýtal a nabídl jí podmínky pro možnost zúčastněného pozorování. Pro empirickou část si autorka zvolila 
metody kvalitativních nestandardizovaných rozhovorů, jejichž přepisy následně podrobila sémiotické analýze, 
přičemž se zaměrila na vyhledávání mýtů. Tyto techniky dle mého soudu velmi kvalitně ovládla a využila a byla 
si vědoma jejich rizik. Část výzkumá je uvozena částí teoretickou, v níž autorka prokazuje, že ovládá teoretické 
koncepty, které se zkoumanou problematikou souvisejí, a že prostudovala a značné množství odborné literatury 
(zejména se opírá o práci Rolanda Barthese). V empirické části práce oceňuji zejména to, že autorka přesně a 
pečlivě popisuje všechny kroky, jež v rámci výzkumu podnikla, a práce se tak stává pochopitelnou a velmi 
zajímavou i pro čtenáře, který na danou problematiku není odborně zaměřen. Zajímavé jsou zejména popsané 
produkční ideologie (či představy informantů) ve vzahu ke kritériím "rutina" a "výjimečnost".    
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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 bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práci by možná prospělo, kdyby přepisy rozhovorů byly (pro čtenářovu snadnější orientaci v nich) nějakým 
způsobem uspořádány či zpřehledněny (tím nezpochybňuji vhodnost jejich zařazení).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.)  
Markéta Štechová vytvořila velmi zajímavou a dle mého soudu přínosnou studii, ketoru doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kde jsou podle vás základní příčiny toho, že sledovaný seriál nebyl přiliš vřele přijat diváky? Je to 

opravdu dáno rozporem mezi snahou o "jinakost" a zároveň o "realističnost" (str. 79)?  
5.2 Je ideální vodáctví opravdu mýtem? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


