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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)
Autorka se rozhodla zúžit skupiny publik pro srovnání sledování vybraných seriálů, což je vzhledem k rozsahu
práce vhodné.

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka se ve své práci zaměřila na "expertní" publikum seriálů s lékařskou tematikou a podle toho volila část
odborné literatury, která se věnuje typologii mediálních publik. V teoretické části nicméně zpracovává také
literaturu k fanouškovství a fandomu, která zůstává v analytické práci naprosto nevyužitá a vzhledem k tématu
práce zůstává "navíc".  Zbývající literatura, kterou používá, jí umožňuje vytvořit obecný rámec pro úvod do
tématu, nicméně žádnou z nich následně neopoužívá jako analytický nástroj. 
Jako problematická se ukazuje "metodologická" kapitola textu (6.1 Charakteristika výzkumu). Autorka
dostatečně nevysvětlila, proč zvolila kvantitativní metody výzkumu, jak vybrala vzorek, jakým způsobem šířila
dotazník, jakým způsobem ho dostala zpět a proč publikum dělila na základě zvolených charakteristik. Autorka
nevhodně formuluje výzkumné cíle, což jí velmi ztěžuje situaci při následné analýze - například když uvádí, že
chce zjistit, "do jaké míry se ... vzorek zajímá o seriály s lékařskou tématikou". Problematická je také ambice
sledovat "vliv" seriálů na publikum (neboť ve společnosti nepůsobí izolovaně), o to více pak při volbě
kvantitativních výzkumných metod.

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 3
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
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.) 

3

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

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je přehledná, nicméně (jak už jsem uvedla) autorka se nadbytečně věnuje fanouškovství a
fandomu. Jako naprosto zbytečná se v práci jeví podkapitola 5.3 Tvorba seriálů, která je tvoří jediný odstavec, v
němž autorka doslova spekuluje o tom, proč se v České republice nevyučuje seriálová tvorba.
Velice problematické je odlišení vlastních závěrů od zjevných parafrází textů jiných autorů či "konstatování
zdánlivě objektivních faktů" bez doložení zdroj (např. na str. 18: "Seriály s lékařskou tématikou jsou jedním z
nejvíce populárních žánrů v televizním vysílání.")
Autorka navíc nedrží jednotnou citační normu.
Jazyková a stylistická úroveň práce je průměrná. Autorka často užívá fráze esejistického stylu typu "myslím si",
které oslabují argumentační výpověď textu.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Autorka si pro svou práci zvolila zajímavé téma - vycházela z předpokladu, že "odborné" publikum vnímá seriály
z lékařského prostředí jinak než publikum "laické". Namísto specifikací vnímání rozdílů (či shody) mediální a
sociální reality u členů a členek expertního publika však v analytické části nabízí statistiku sledovanosti daných
pořadů podle profese, věku, hierarchie a pohlaví zdravotnického personálu, tedy informace ryze deskriptivní
povahy. Tento výsledek považuji za dostatečný, nicméně neuspokojivý. Práci doporučuji k obhajobě s tím, že je
nutné, aby autorka odpověděla na níže uvedené otázky.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Proč jste pro dosažení cílů své práce zvolila kvantitativní výzkumnou metodu?
5.2 Proč jste se v teoretické části zabývala fanouškovstvím a fandomem?
5.3 Proč jste kromě expertních profesí srovnávala publikum také na základě pohlaví, hierarchie a věku?
5.4      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ
     

Datum: 13. 6. 2013                                                             Podpis:         

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD2: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD7: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD10: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD13: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD13_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD16: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD8: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD11: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD14: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD14_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD17: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD9: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD12: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD15: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD15_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD18: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD5: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD6: Off


