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

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Malinová Lenka 

Název práce: Trend zombifikace v současné seriálové a filmové tvorbě – výzkum publika
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Baslarová Iva
Pracoviště: KMS

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)
Práce odpovídá cíli, technice a struktuře práce, schváleným v zadaných tezích.

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 1
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1
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) 
Diplomantka se zaměřila na téma zombifikace prostřednictvím televizních seriálů a filmů, které je na české
akademické půdě stále neprávem opomíjené a podceňované. Přitom právě takto napsaná a vypracovaná práce
svědčí o tom, že je možné ho brát nejen naprosto vážně, ale zároveň jak přínosné může být v podobě
empirického výzkumu publika tohoto v současnosti stále oblíbenějšího žánru.
Diplomantka představila komplexní a vyzrálý text, který nejenže je kompaktní a koherentní, ale svou formou
navíc autorsky výrazně originální. Lenka Malinová prokázala obeznámení se s tématem napříč vědními
disciplínami, čehož hojně využívá v poznámkách pod čarou. Teoretická, metodologická i analytická část jsou na
stejně vysoké úrovni. Zjištění a závěry jsou nesmírně přínosné a zalouží si být východiskem pro řadu dalších
prací na podobné téma.

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 1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1
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.) 

1

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

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka píše (paradoxně ve vztahu k tématu) "živě" a čtivě, aniž by však ubírala na síle argumentů a přesnosti
formulací. Práce je na vysoké úrovni i z hlediska jazyka a stylistiky.
Nesmírně cenný je bohatý a do detailu propracovaný poznámkový aparát, který má stejně významnou výpovědní
hodnotu jako samotný text.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomantka nabídla práci, která značně převyšuje standardy, kladené na magisterské diplomové práce.
Profesionalitu předvedla nejen při nastudování a zpracování literatury, ale i při odvedení výzkumu s plným
nasazením a při analyzování a interpretaci dat.
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
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!
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