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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) 
Předložená práce neodpovídá schváleným tezím, autorka tento fakt vysvětluje v úvodu a objasňuje, jaké důvody 
ji k výrazné změně tématu i metodologie vedly.  
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 5 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracuje s relativně omezeným souborem odborné literatury, přesto je teoretická příprava její bakalářské 
práce poměrně soudržná. Za nepříliš vhodné považuji přejímání informací o seriálech z jejich oficiálních stránek, 
navíc celá sekce popisující české sitcomy není informačně příliš hodnotná - jedná se jen o deskripci seriálů, 
hereckých výkonů a občasné subjektivní komentáře autorky (např. "Jedná se o další nepovedený pokus o sitkom, 
na který se zapomnělo, a možná je to i dobře" - s. 14).  
S poměrně uceleným teoretickým vhledem do tématu ostře kontrastuje výzkumná část, kterou ani za empirický 
výzkum odpovídající standardům oboru mediálních a komunikačních studií nelze označit. Metodologickou část 
práce autorka odvíjí od absurdního konstatování, že "většina metodologických příruček se zabývá především 
kvantitativní obsahovou analýzou a jen velmi málo z nich hermeneutickou. Byla jsem tedy nucena částečně 
improvizovat..." (s. 17). Autorčiny "analytické" závěry, v nichž konstatuje, že "odlišnosti v tomto díle spatřuji 
především v druhu tašky, která se rozbila nejstarší dceři" (s. 17), nebo v nichž srovnává oba seriály na základě 
typu telefonu, který mají rodiny v domácnosti, bohužel odrážejí deklarovaný improvizační charakter práce a 
v žádném případě nesplňují požadavky kladené na výzkum v bakalářských pracích. Empirická část je pouhým 
popisem děje obou seriálů a "komparace" vede k závěrům, že hlavní rozdíly mezi seriály jsou "ve vybavení i 
zařízení domu, oblíbené restaurace i práce" nebo "ve vzezření hlavních postav, především u těch ženských". 
Autorka prezentuje vlastní nepodložené soudy a pocity: "alespoň tedy mně nepřijde vtipné..." - s. 26, "tak takhle 



podobně si představuji zástupce nižší třídy" - s. 35, "nemají zájmy (členové rodin v seriálech - pozn. LV), pokud 
ano, nejsou příliš ušlechtilé" - s. 35 atd. Práce nepřináší žádné vědecké srovnání obou obsahů. Přesto autorka 
v jejím závěru konstatuje, že se "zaměřila na komplexní komparaci sitkomů Roseanne a Helena", což bohužel 
nemohu potvrdit.   
 
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 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

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

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je logická, teoretická východiska však neposilují empirické závěry textu, které nevykazují 
známky vědecké práce. Autorka v teoretické části práce sice cituje zdroje informací, z nichž čerpá, stylistickou 
úrovní se však pasáže, které mají parafrázovat citované zdroje, až příliš liší od úrovně ostatních částí textu, které 
jsou vlastním autorčiným vkladem. V nich autorka používá ve vědeckém textu nežádoucí fráze jako "s 
přimhouřením oka" (s. 9), "spatřil světlo světa" (s. 12), "a zcela na konec zde máme..." (s. 13), "každý pes, jiná 
ves" (s. 22), "jsou bráni na paškál", výrazy jako např. "lokál", "štamgasti" a podobně. V práci se často vyskytují 
překlepy, autorka nesprávně skloňuje větné členy. Opakovaně píše v textu název seriálu Married with children 
chybně ("maried"). Jedinými přílohami práce jsou fotografie rodin z obou seriálů, které plní spíše ilustrační 
funkci. Problémem týkajícím se spíše terminologie je opakované užívání výrazu "pracovní třída" (s. 22) nebo 
"pracující třída" (s. 34).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Vzhledem k výše popsaným nedostatkům považuji předloženou práci za neobhajitelnou. Zejména její empirická 
část neodpovídá standardům vědecké práce, a to ani na nižší úrovni, než je práce kvalifikační. Zcela nenaplněna 
zůstala ambice přihlédnout při komparaci sitcomů Roseanne a Helena k "teoriím o sociálních třídách a životním 
stylu". Přitom např. Carol Stabile v textu Resistance, recuperation, and reflexivity: The limits of a paradigm 
(1995) nabízí způsob, jakým je možné "třídu" a životní styl analyzovat, a to konkrétně na příkladu seriálu 
Roseanne. Autorka zároveň projevuje základní neporozumění významu kvalitativní analýzy v současných 
sociálních vědách, pokud konstatuje, že bylo nutné vzhledem k nedostatku metodických příruček při její vlastní 
analýze improvizovat. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

Empirická část textu nesplňuje základní kritéria vědecké práce, a to do té míry, že některé klíčové závěry 
působí, že nemohou být míněny vážně.  

 
 



Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


