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POZOR: V po�íta�i vypl�ujte pouze do šedivých polí�ek!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zak�ížkujte platnou variantu)   

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

P�íjmení a jméno: Vodrážka Prokop  
Název práce: Fenomén seznamovacích reality show: Hledání lásky �i zábavy? 
Autor/ka posudku 
     P�íjmení a jméno: Reifová Irena 

Pracovišt�: IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd�vodn�né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Výsledná podoba práce v zásad� odpovídá schváleným tezím, k zásadním obm�nám nedošlo. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostate�né – nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Na úvod zd�raz�uji, že jsem nem�la možnost ovlivnit finální podobu práce. Práci jako celek autor doru�il 
v termínu, kdy již nebylo možné poskytnout zp�tnou vazbu.  
Práce se zabývá ú�astníky seznamovacích reality shows a otázkou pom�ru r�zných motivací p�i ú�asti v t�chto 
po�adech.  
Teoretická �ást práce je zpracována celkem obstojn�, zejména pasáž týkající se vývoje a typ� reality TV. 
Problémem v teoretické �ásti je organické za�len�ní podkapitol do problematiky celého tématu. Podkapitoly 
v n�kterých p�ípadech stojí jako solitéry bez vysv�tlené souvislosti s páte�í práce, nap�. kapitola Láska 
v moderní spole�nosti (i když tam je snaha o vytvo�ení logické pod�ízenosti vid�t); zcela pak podkapitola 
Bardská funkce televize. Pasáž o psychologické problematice motivace je nep�im��en� dlouhá a zpracovaná 
podle dvou u�ebnic a slovníku. Mechanicky probírá psychologické poznatky a kupí je za sebe bez souvislosti 
s tématem práce.  
Výzkumná �ást práce je zna�n� slabá. Schází solidní výzkumná otázka a její operacionalizace. (Otázku, zda se 
"lze skute�n� v t�chto po�adech seznámit" nelze považovat za VO oboru mediální studia.) Absentuje také úvod 
k metodologickému pojetí a jakákoli metodologická literatura k užitým postup�m, zejména polostrukturovaným 
rozhovor�m a kódování a vyšším stup��m t�íd�ní kvalitativních dat. Ve výzkumné �ásti dochází k základnímu 
sm�šování informativního a analytického rozhovoru. S rozhovory, které mají být analytické, se zachází jako 
s informativními - tj. autor se snaží "odhalit pravdivost výpov�dí ú�astník�" (str. 36). Autor také sm�šuje data 
z výpov�dí ú�astník� a producent�, p�i�emž je navzájem konfrontuje a op�t používá k vyvrácení/potvrzení, což 



není správný p�ístup. V kvalitativní rozhovory nejsou historiografie sou�asnosti - nehledáme, jak se v�ci 
odehrály, ale jaký smysl dané situaci akté�i p�isuzují, nehled� na to, zda jejich teze odpovídají skute�nosti. 
schází výzkumná otázka, úvod k metodologii a jakákoli metodologická literatury, použití dat z rozhovor�  
K dalším pochybením dochází, když autor ve výzkumném kontextu používá jako data materiál, který sám 
nenasbíral (str. 36). Ú�astníci jsou také nedostate�n� anonymizováni a snadno identifikovatelní. Také dodejme, 
že ortodoxní etnografický p�ístup mhl být v tomto p�ípad� p�ínosn�jší. 
 
 
3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostate�né – nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funk�nost a p�im��enost poznámkového aparátu a odkaz� 2 
3.3 Dodržení cita�ní normy (pokud se v textu opakovan� objevují pasáže p�ejaté 

bez udání zdroje, hodno�te stupn�m 5. Pokud v textu zjistíte p�ejaté pasáže 
vydávané neoprávn�n� autorem za vlastní zjišt�ní, nedoporu�te práci 
k obhajob� a ve „zd�vodn�ní v p�ípad� nedoporu�ení“ navrhn�te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární �ízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 5) 

3 

3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení podoby výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
V práci se objevují poruchy odborného stylu - "�lov�k si ob�as p�i sledování seznamovacích reality shows �íká, 
zdali…" (str. 46). Vyskytuje se problém s p�ekladem, nap�. reality TV jako "skute�ná televize" (str.2). Objevuje 
se také nejednotnost psaní pojm� p�evzatých z angl. (r/R v reality TV, d/D v TV dating shows. Výjimkou nejsou 
p�eklepy, špatn� postavené nebo neúplné v�tné vazby (nap�. str. 3). P�íliš mnoho odkaz� vychází 
z neakademických on-line zdroj�.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, p�vodnost zpracování tématu apod.)  
Doporu�uji, aby práce postoupila k obhajob� a byla klasifikována stupn�m velmi dob�e-dob�e, spíše ale dob�e. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1 O�ekával byste lepší výsledky p�i použití etnografického p�ístupu? Jaké etnografické techniky výzkumu 

tématu byste navrhnul? 
5.2 �irá zv�davost m� vede k otázce, co p�esn� znamená tvrzení: "P�i pohledu na samotné aktéry tohoto 

vztahu (vztah mezi produkcí, televizí a vlastníkem formátu - pozn. ir) je d�ležité si uv�domit, kdo 
zastává funkci lidu?"  

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob�  
 
ZD	VODN
NÍ V P�ÍPAD
 NEDOPORU�ENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn�te, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu p�íslušné katedry! 
 


