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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) 
Diplomantka se od schválených tezí zcela zásadně odchýlila a motivy, které ji ke změnám vedly, v práci 
nevysvětluje. Je ale zřejmé, že práci prospěly a učinily ji p řehlednější a sevřenější. Jisté odchýlení nastalo i 
v technice zpracování (metodologii).  
 
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 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se opírá především o základní oborová kompendia, navíc některá odpovídající spíše bakalářské úrovni. 
Rešerše odborné (zvláště časopisecké) literatury k tématům televizních seriálů a vztahu války a médií ve fikci 
zcela chybí.S použitou literaturou autorka nakládá jako s autoritou, tedy bez potřebného kritického nadhledu a 
zařazení do kontextu oboru. Technika zpracování dokladového materiálu není popsána příliš do hloubky (z kap. 
3 Metodologie fakticky vůbec nevyplývá, jak diplomantka postupovala, z vlastní "Praktické části", tedy kap. 4,  a 
z Resumé, kap. 5, pak plyne, že pracovala především deskriptivně - naopak zajímavé a vhodné je rozdělení 
seriálů podle typů).   
 
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 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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce logicky postupuje od obecnějších výkladů (o seriálu) přes - spíše formálně zařazenou - kapitolu o 
metodologii k vlastnímu zpracování materiálu, ale některé očekávatelné pasáže zcela pomíjí (především vztah 
mimomediální reality a mediálního obsahu , jak je pojednán v teoriích, a věci související, např. ideologii - ta se 
neobjevuje ani v kap. 2.5 o propagandě). Poznámkový aparát je vcelku spolehlivý, práce je napsána věcných, 
místy poněkud neobratným jazykem. Text by zasloužil ještě jednu etchnickou korekturu, zaměřenou přeevším na 
interpunkci (chybějící čárka je např. na s. 109 před "popřípadě"). Přílohy jsou zařazeny neústrojně a v textu se na 
ně prakticky neodkazuje 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila práci na zajímavé téma, v němž mohla zhodnotit poměrně bohatou literaturu pojednávající o 
ideologii vepsané do mediálních sdělení. Rozhodla se ale jít cestou prostého registrování a popisu seriálů s danou 
tematikou, které si vybrala. I přes tuto - dosti zásadní výtku - práce splňuje nároky kladené na magisterské 
kvalifikační práce.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


