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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) 
  Práce svou strukturou I obsahem odpovídá schváleným 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 2  
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1  
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2  
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1  
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce se opírá o relevantní literaturu jak z oblasti mediálních studií, tak z oblasti teorie literatury. U práce s 
literárněvědnými tituly je zřejmé, že autorka nemá patřičné školení (tj. nestudovala literárněvědné discipliny), to 
jí však vzhledem k mezioborovému charakteru práce nelze přičítat k tíži. Naopak, je třeba ocenit, že se poctivě 
snažila tento handicap překonat, I když se jí to ne vždy zcela podařilo. 
Práce je dobře strukturovaná, zvolený pramenný vzorek je relevantní (Hvězda byla klíčovým periodikem 
sledovaného žánru, počet excerpovaných ročníků je pro sledování vytčených cílů dostatečný). Oceňuji, že 
kvantitativní výzkum, jenž je základem práce, byl doplněn rovněž výzkumem kvalitativním, rozšiřujícím pohled 
na sledovanou problematiku. 
       
 
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) 

3  

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1  
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Po formální stránce, zejména co se týče práce s poznámkovým aparátem a korektnosti práce s odbornou 
literaturou, má práce vysokou úroveň. Naproti tomu stylistická úroveň práce je podprůměrná; formulace jsou 
často šroubované, místy až těžko srozumitelné, což bohužel snižuje celkovou hodnotu práce.      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce má jasný cíl a je velmi dobře strukturovaná. Záslužně se zabývá žánrem populární literatury, jenž v 
současnosti patří v oblasti masové kultury k nejproduktivnějším, byť se od původní literární podoby přesouvá do 
oblasti audiovizuální; nicméně jeho základní rysy zůstávají i po tomto transmediálním přechodu nezměněny a 
jejich detailnější poznání je proto důležité, byť je prováděno na materiálu z historie žánru. 
Autorka se poctivě snažila překonat obtíže plynoucí z mezioborovosti zvoleného tématu; za této situace se 
oprávněně přiklonila ke kvantitativní analýze, při níž absence literárněvědného školení nesnižuje validitu 
získaných výsledků. Naproti tomu v kvalitativní analýze několika vybraných románů, představující konkrétní 
příklady modifikace základní postavové typologie červené knihovny, se již nedostatek zkušenosti s analýzou 
literárních textů projevuje. Přesto oceňuji, že autorka tuto část do diplomové práce zařadila, neboť vede k 
obhacení pohledu na zvolené téma. Nicméně základním přínosem práce je provedená kvantitativní analýza, jež se 
může stát velmi dobrým základem pro další výzkum na tomto poli, neboť na rozdíl od stávajících prací 
věnovaných žánru červené knihovny, poskytuje “tvrdá” data k jednomu ze zásadních aspektů žánru, jakým 
bezesporu typologie postav je.     
 
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: 15. 6. 2014……                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


