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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)
Ve srovnání s tezemi došlo k úpravám ve struktuře práce, přičemž tyto úpravy jsou v práci vysvětleny. Přišlo by 
mi lepší, pokud by autorka upravila název práce. Místo slova odraz by bylo lepší používat slovo obraz. Stejně 
tak bych viděl vhodné, pokud by z názvu bylo jasné, že půjde o analýzu Večerníčka. Při současném názvu může 
budoucí čtenář očekávat také analýzu hraných seriálů pro děti.     

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1
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 pracovala s tituly zahraniční i domácí literatury. Jsem rád, že využila publikací Michala Černouška, 
který se věnoval odborně tematice vztahu dětí a pohádek. V diplomové práci je vysvětleno, jakým způsobem si 
autorka vybrala široký vzorek pro svoji analýzu. V diplomové práci analyzovala obraz stáří v jednotlivých 
vybraných dílech. Jak sama uvádí na s. 53, tak ale bylo často těžké určit, jaké bylo celkové vyznění stáří. 
Myslím si, že právě jí situaci komplikovalo, když se věnovala animované tvorbě, u níž je někdy komplikované 
stanovit, zda se objevuje postava, kterou bychom mohli označit jako zástupce stáří. V tomto směru by bylo 
určitě jednodušší pracovat s hranou tvorbou, kde by bylo možné více analyzovat i jazyk postav, které by spadaly 
do obrazu stáří. Autorka si stanovila šest kategorií reprezentace stáří. Z mého pohledu bych uvítal, pokud by 
autorka šířeji uvedla, zda můžeme sledovat nějaké změny u mladších Večerníčků. Také by mi přišlo vhodné, 
pokud bych se šířeji dozvěděl zjištění u každého sledovaného Večerníčku. Zajímalo by mne, jak to bylo se 
stanovenými kategoriemi u každého titulu. Které kategorie se objevily, které nikoliv a kde se vůbec 
nevyskytovaly. Když je například uvedeno, že u pěti případů hrálo stáří hlavní roli, tak by to mohlo být 
rozvedeno. Je-li uvedeno, že takřka 60 % dílů ze všech zkoumaných pohádek vykazovalo prezentaci stáří, tak 



by bylo dobré ale uvést, jak se na tomto čísle podílely jednotlivé pohádky, aby si skutečně čtenář udělal více 
představu, jak se stáří objevilo v každém animovaném seriálu.         

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

1

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Závěry práce vycházejí z provedené analýzy. Z mého pohledu mohla dát autorka charakteristiku jednotlivých 
večerníčkových seriálů do přílohy. Nezařazoval bych ji přímo do textu. I vzhledem k faktu, že se šíře 
charakteristik liší. V seznamu použitých zdrojů by pro přehlednost bylo lepší dát zvlášť všechny texty z webu 
České televize, protože u nich není jasné autorství. Takhle se prolínají s literaturou, což mi nepřijde úplně 
vhodné. Není nutné u poznámkového aparátu vždy opakovat všechny údaje u každé publikace. Stačil by jen 
zkrácený záznam při dalším uvedení publikace. Na s. 24 vyznívá trochu zvláštně ta kombinace, že velmi 
populární byl Robot Emil, přičemž hned následuje věta, že vysílání bylo z důvodu neúspěchu u diváků 
ukončeno. To by chtělo nějaké vysvětlení. Text má velmi dobrou jazykovou a stylistickou úroveň a také kvalitní 
grafické provedení. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autorka studovala tituly domácí a zahraniční literatury, z nichž řada byla také z oblasti sociologie. Analyzovala 
vybrané večerníčkovské seriály a pracovala se širším materiálem. Je z textu zřejmé, že si pečlivě promyslela, 
které kategorie reprezentace stáří bude sledovat. Pracovala také s výsledky četnosti. Z mého pohledu bylo 
možné analýzu mít i šířeji a více ukázat, jak se stáří projevilo v jednotlivých animovaných seriálech pro děti.   

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Sledovala jste animovanou tvorbu z různých desetiletí. Je možné sledovat nějaký vývoj reprezentace 

stáří?
5.2
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!


