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

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Zuzana Svobodová  
Název práce: Konstrukce postav seriálu Velmi křehké vztahy na základě jejich majetkových poměrů a 
společenské třídy 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Irena Carpentier Reifová 

Pracoviště: 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) 
Autorka oproti tezím pozměnila název, cíl a techniku práce. Účelně rozšířila pohled nad rámec stereotypů ve 
zobrazování a nadřadila kvalitativní přístup. Všechny úpravy jsou v tezích vysvětlené a jsou vhodné. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce je na vysoké úrovni a dosahuje výborných kvalit. V teoretickém úvodu figurují 
nutné vstupní rámce, které jsou dobře stanovené i rozpracované. Jde zejména o úvod do základních pojmů 
sociologie nerovnosti a o poznatky television studies z oblasti seriality a žánru mýdlových oper.  
Velmi zajímavý je nápad použít schéma, které aplikuje průzkum trhu na diváky, přímo na "populaci" postav 
daného obsahu, tedy seriálu Velmi křehké vztahy. Pojmu sociální třídy (str. 7-10) mohla být věnována detailnější 
pozornost a použito více zdrojů, nejen Jiří Šafr a Raymond Boudon. Zejména proto, že užívání pojmu sociální 
třídy v sociálních vědách kolísá. Zatímco např. pro ranná kulturální studia byla třída základní determinující 
faktor, někteří autoři posledních dvou dekád jej považují za překonaný (Death of Class, Classless Society), jiní 
jej naopak inovují pro postindustriální společnost (Richard Florida a jeho "creative class"). Vzhledem 
k postsocialistickému produkčnímu i spotřebnímu kontextu seriálu VKV by také bylo adekvátní zmínit kritický 
pohled na prohlubování sociálních nerovností v neoliberálním prostředí, vznik nesouměřitelnosti a nových rizik 
(např. podle posledních úvah Jana Kellera). Tato optika by byla použitelná například pro výklad autorkou velmi 
citlivě vydělené kategorie "superbohatých" (nikoli "jen" bohatých) v seriálu (str. 81).  



K detailům by se dalo poznamenat, že pro typ postavy, kterou autorka nazývá "mrcha", existuje decentnější 
varianta "potvora" (str. 59).  
Výzkumná část práce výtečně aplikuje zásady kvalitativního výzkumu a opodstatněně argumentuje, že analýza 
vizuálního obsahu vždy nese také prvky pozorování. Autorka vyvinula zvláštní iniciativu v tom, že si obstarala 
vlastní softwarové pomůcky, netypické, ale funkční.  Velmi produktivní částí analýzy dat je sestavení matice, 
která kombinuje statusovou příslušnost jednotlivých postav a současně jejich vztah k danému statusu (str. 84). 
Prezentace výzkumu mhla v této části obsahovat více atributů (pojmů otevřeného kódování), podle nichž autorka 
rozhodovala, do jaké sociální třídy daná postava náleží a jaký je její vztah k tomuto stavu.  
 
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 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

1 

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

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Odkazy v textu jsou bezchybné, použitá literatura bohatá, relevantní a shrnutá do impozantního závěrečného 
seznamu. Přílohy ukazují mj. velmi zajímavou softwarovou pomůcku, kterou si autorka nechala vyrobit jako 
nástroj kódování. V celé práci se objevilo několik překlepů (na str. 32 i ve jméně Nicka Laceyho), ale jejich 
výskyt byl v zásadě zanedbatelný.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Předložená diplomová práce prezentuje silný teoretický rámce a výzkum přinášející zajímavé výsledky. Navrhuji, 
aby byla připuštěna k obhajhobě a klasifikována stupněm výborně.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč je aktuální pracovat při analýze seriálu VKV s pojmem "sociální třída", ačkoli jej někteří 

sociologové navrhují opustit? 
5.2 Pracovala jste při řazení postav k sociálním třídám jen s jejich povoláním nebo i s jinými atributy, které 

televizní text postavám přiděluje?  
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


