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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) 
V jednom bodě plánu zpracování a interpretace dat se práce mírně odchyluje od tezí, odchýlení není v práci 
reflektováno, ale nijak ji nenarušuje. Autorka původně plánovala srovnat sledovanost seriálů s lékařskou 
tématikou v profesní skupině lékařů s jejich sledovaností v obecné populaci podle ATO. K realizaci tohoto 
záměru nedošlo.  
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Bakalářská práce Lucie Fišerové se zaměřuje na kvantitativní popis sledovanosti seriálů s lékařskou tématikou 
mezi zdravotnickými profesionály.  
Teoretický úvod je přijatelný, obsahuje základní koncepty studia publika a zmiňuje elmentární učebnice 
k tématu. Vyskytují se zde ale i nepřesnosti, např. analytické přístupy na str. 11 (behaviorální, strukturální a 
kulturální) jsou primárně přístupy k analýze publik (nikoli kmomunikace jako celku). Logicky potom není 
správné zužovat analýzu publik pouze na kvantitativní přehledy sledovanosti (str. 13). U kapitoly fanouškovství 
není až do konce jasné, jaká je souvislost s tématem práce - spojení je vysvětleno až v závěru kapitoly, ačkoli 
měla být tímto vysvětlením kapitola uvedena (s. 17). Kapitola o seriálech jakožto žánru postrádá oporu 
ve spolehlivé a systematické literatuře. Kapitola 5.2 je potom úsměvná, naznačené dělení neprobíhá podle 
začleňování postav, ale podle narativních kompozic a je notoricky známé jako rozdíl mezi "serial" a "series". 
Literatura použitá v teoretické části mohla být celkově "akademičtější", opora v titulech nakladatelství Grada 
(Růžička, Dočekalová) není vždy záruka úspěchu. 
Praktická část práce byla zpracována poněkud atypicky, kvantitativní popis dat pomocí programu Excel vznikal 
bez patřičného školení ve statistice, které autorce dosavadní studium nenabídlo. Přes to je nutné ocenit velkou 
pozornost, kterou autorka věnovala konstrukci vzorku, dotazníku a celkově sběru dat. Získala dotazník od 182 



respondentů (ačkoli vzorek není ve vztahu k žádnému základnímu souboru reprezentativní). Základní četnostní 
analýza přinesla i zajímavé výsledky, zejména zjištění, že zastoupení medicínského oboru v seriálu nemá vliv na 
počet profesionálů téhož oboru mezi diváky. ORZ neměla výrazně více diváků mezi gynekology ani pediatry. 
Zato měla nadprůměrný počet diváků v oboru ORL, kde často pracují ženy. Zdá se tedy, že i zde se ukazuje 
gender jako nejsilnější faktor seriálového diváctví, jak autorka správně usuzuje na str. 41. (Muselo by se doložit 
přiměřeným statistickým postupem, frekvenční analýza je jen velmi hrubý podklad.) 
 
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 Struktura práce 1 
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 5. 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 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Po formální stránce je práce v pořádku. Citační norma je dodržena, Jazykově a stylisticky nevybočuje z normy.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Navrhuji připustit bakalářskou práci Lucie Fišerové k obhajobě a klasifikovat ji stupněm velmi dobře. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Vysvětetlete dodatečně, jak se v literatuře z oboru television studies vykládá rozdíl mezi "serials" a 

"series". 
5.2       
 
 
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! 
 


