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

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Martínková Tereza 

Název práce: Komparace sitkomů Roseanne a Helena s přihlédnutím k teoriím o sociálních třídách a životním
stylu
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)
Diplomantka po neúspěšném pokusu obhájit první verzi bakalářské práce změnila cíl, techniku i strukturu, což v
textu uvedla a vysvětlila. Tyto změny jsou v rámci roviny plánování legitimní a vhodné.

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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka nejprve v teoretické části načrtává základní přístupy k výzkumu sociálních tříd a s nimi spojených
životních stylů. Přestože není důsledná, považuji tuto část práce za nejvydařenější. Diplomantka se pak co do
rozsahu poměrně neúměrně věnuje definici sitkomu jako žánru a přehledu nejvýznamnějších sitkomů v USA,
Velké Británii a v Česku, aniž by však dostatečně vysvětlila, proč jsou pro práci důležitá právě tato kulturní
prostředí. Teoretická část není příliš koherentní a nepředstavuje ucelený rámec abstrakce pro následný výzkum.
Mnohem problematičtějí je však metodologická kapitola. Diplomantka charakterizuje použitou metodu stejně
jako výběr vzorku nepřesvědčivě a defenzivně. Dále je problematická také stylistika projevující se výrazným
odklonem od exaktního jazyku vědy k publicistickým obratům a především nežádoucím subjektivně-normativním
soudům. 
Tím trpí především analytická část, která je nedotažená a zpochybňuje autorčin analytický potenciál. Jednotlivé
argumenty působí spíše nahodile a tak, že jsou nepřístojně dohledávány pro potvrzení předem stanovených
diplomantčiných tvrzení, přičemž v případě vědeckého výzkumu to musí být přesně naopak. Právě analytická
část měla být zásadní v rámci změny tématu a cíle práce.

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 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Z hlediska stylistiky je práce problematická především kvůli patrnému osobnímu zaujetí autorky, které se odráží
ve volbě jazykových prostředků. Po stránce gramatické je text rovněž neadekvátní požadavkům na bakalářskou
práci, objevují se v něm především chyby v interpunkci a překlepy.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Navzdory všem výše uvedeným zásadním nedostatkům práci doporučuji připustit k obhajobě, především protože
se jedná o přepracovanou verzi a studentčin druhý pokus o obhájení bakalářské práce. Diplomantka tak bude mít
možnost před komisí vysvětlit, jak a proč při psaní (a především interpretaci dat) postupovala. Nechť tedy o
výsledku přijetí či nepřijetí rozhodne samotná objahoba.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1      
5.2      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: 10. 6. 2014                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu  
sekretariátu příslušné katedry!
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