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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Sochneva Anastasia  
Název práce: Žánr teen drama a jeho vývoj od 90.let 20. století 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Jiřina Šmejkalová 

Pracoviště: IKSŽ 
 
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) 
  Výsledná podoba práce odpovídá tezím  
 
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 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Ačkoli tématu seriálové televizní tvorby se mediální studia věnují již několik desetiletí a jedná se o oblast velmi 
podrobně zpracovanou, autorka si vybrala specifický úhel pohledu a téma (teen culture), jež navíc vhodně 
propojila se svou vlastní diváckou zkušeností a sebe-reflexí. Práce vykazuje solidní teoretické a konceptuální 
základy, slušnou orientaci v současné odborné literatuře, a silné mezi-oborové přesahy (sociologie, psychologie, 
naratologie, mediální studia), jež neupadají do roviny povrchních dekorativních pomůcek, ale jsou integrální 
součástí přístupu k tématu. Cena, kterou autorka za teoreticko-metodologickou důkladnost platí, je jistý nepoměr 
mezi rozsáhlými úvodními teoretickými kapitolami a vlastní analytickou částí, jež navíc místy upadá do 
popisnosti, tj. rizikem každé analýzy zaměřené na „zobrazování typických témat“. Autorce se ovšem ve většině 
případů daří vyrovnat tendence k popisnosti důslednou aplikací odborné terminologie a schopností udržet hlavní 
cíl výzkumu.  
 
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) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Občasná vybočení z odborného stylu místy rozmělňují jinak sevřený text (s. 35: „francouzský … antropolog se 
domníval, že binární opozice … “, s. 20: mladí lidé … „začali hojně studovat i na vysokých školách…“). Závěr 
ovšem nabízí logicky propracovanou tezi o proměnách sledovaného žánru a jeho motivické a tematické struktury, 
a přijatelný pokus o začlenění těchto mediálních procesů do všeobecnějších celospolečenských trendů (významný 
posun mezi póly dětství-mládí-dospělost a jejich mediální konstrukce). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněm výborně 
 
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! 
 


