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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce   Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Burianová Kateřina 

Název práce: Faktory úspěchu TV kuchařů aneb TV chefs' values
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Baslarová Iva
Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK

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 odchýlila od schválených tezí, což spočívá především v redukci zkoumaných mediálních textů,
nicméně tato změna je odůvodněná a práci prospívá.

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 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 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 



Autorka přehledně zpracovává vhodnou literaturu, vztahující se k tématu, které si zvolila. Některé části jsou
nicméně spojeny poněkud násilně, nicméně vytváří vcelku konzistentní text, svědčící o bohatosti zdrojů. Autorka
nicméně chybně uvádí jako publikaci Pierra Bourdieho o souvislosti životního stylu a třídních kategorií jako
Teorii jednání, tento výzkum Bourdieu zpracovává v knize Distinctions. Vyvolává to tedy představu, že výsledky
výzkumu převzala z jiného, sekundárního zdroje.
Jako problematická se jeví určitá roztříštěnost a zmatenost v pojmech a termínech.  Autorka používá jako
synonyma slova hodnota, parametry, charakteristika a faktory, což má být označení těch skutečností, které
shrnuje jako tzv. "chefs' values". Tato nejednotnost práci škodí, nehledě na to, že v souvislosti s osobnostmi
kuchařských show nejde mluvit o parametrech, hodnotách a faktorech, neboť se tato pojmenování nedají
vztáhnout na živé bytosti a postavy (parametry a faktory se vztahují ke stavu, ději, jevu nebo procesu, hodnoty k
určitým normám). Bylo by proto vhodnější mluvit spíše o charakteristikách kuchařských osobností.
Podobně vnímám jako další zásadní chybu, když autorka v rámci analýzy opakovaně pracuje s termínem
"přirozenost". Vzhledem k tomu, že se v teoretické části odvolává na konstruktivistické teorie a upozorňuje na
koncept dramatizace sociálních interakcí, slovo "přirozenost" je v souvislosti s těmito tvrzeními v kontradikci. To
nicméně nepopírá výsledky analýzy, ovšem volba tohoto označení snižuje jejich kvalitu. Autorka v některých
pasážích nahrazuje "přirozenost" "bezprostředností", což je mnohem vhodnější, případně by bylo možné použít
výraz "autentické". Pro ilustraci uvádím některé konkrétní formulace, například "přirozeně příjemné
vystupování" (str. 52); "přirozený vzhled, který k nim sedí" (str. 53) či "... vždyť co je víc přirozeného, než
opravdové názory kuchařů..." (str. 65). Podobně nevhodně formulovaná je kategorie "osobní rozměr" kuchaře,
která je velmi nejasná a primárně asociuje kvantitativní ukazatele.
Analytické části chybí širší napojení na část teoretickou, což je škoda, neboť autorka dochází k velmi
zajímavému zjištění, které koresponduje s předloženými teoriemi o spektáklu a performanci – v pořadech o
vaření totiž není nejdůležitější charakteristikou kuchaře to, aby uměl dobře vařit, ale to, aby působil
charismaticky a uměl vystupovat před televizní kamerou, tedy aby uměl bavit.

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 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1
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.) 

2

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 2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Po jazykové stránce je práce celkem v pořádku. Objevují se v ní občasné překlepy, ale celkově je čtivá. Textu
ovšem škodí nadužívání trpného rodu, což evokuje administrativní styl, stejně jako nejednotnost osoby a čísla, v
němž autorka píše – místy je to třetí osoba jednotného čísla, místy první osoba čísla množného.
V textu se čas od času objevují spekulativní výroky a formulace, které do práce nepatří, například "... je možné,
že toto je ten prvek, který pořady o vaření řadí opravdu přesvědčivě mezi pořady z kategorie reality TV..." (str.
66); "zřejmě to tak vyžaduje především jejich publikum" (str. 63) či "je tedy možné, že tento prvek nějakou roli
při výběru kuchařů hrál" (str. 55).
Práci nicméně hodnotím jako zajímavou a přínosnou, především pak zmiňované zjištění o preferenci "působit
dobře" před kamerou namísto nabídnout odborné znalosti. Předloženou diplomovou práci proto navrhuji připustit
k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak můžete v rámci vámi provedené analýzy doložit tvrzení, že je důležité, aby byl kuchař, vystupující v

daném pořadu, profesionálem?
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: 21. 1. 2014                                                          Podpis:    

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