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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Řešitelka původně hodlala pro zpracování materiálu užít tematickou a narativní analýzu. Na základě diskuse před
zahájením práce na této části textu a po prvních zkušenostech při práci s výzkumným vzorkem se však
diskursivní analýza ukázala jako komplexnější metoda, díky níž se řešitelce podařilo lépe zachytit změny v
reprezentaci homosexuality.
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
K obsahu práce nemám žádné podstatné výtky, domnívám se, že je zpracována svědomitě a na úrovni
odpovídající magisterské diplomové práci.
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
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci

3.5
3.6

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Ani v tomto případě nemám podstatnějších výtek, autorka dodržela citační normu a i přes několik stylistických
neobratností si myslím, že jí nelze mnoho vytknout ani z hlediska jazykové a stylistické úrovně.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práci považuji za velice zdařilou, oceňuji autorčin přístup i schopnost analyzovat poměrně velké množství epizod
zkoumaných pořadů. Domnívám se, že je původní a přínosná - a to hned z několika důvodů. Především se zabývá
sitcomem z hlediska jeho dlouhodobého působení na publikum, a připomíná, že vedle daily soap je sitcom asi
nejpostatnějším fikčním žánrem z hlediska vytváření stereotypů, nastavování standardů (například toho, co je a
co není normální) a podobně. Dalším důvodem je pro mne fakt, že se poznatky, k nimž řešitelka dospěla, dají
aplikovat i na tuzemskou sitcomovou tvorbu (bude-li kdy nějak ustavena). Přinejmenším bych tuto diplomovou
práci doporučil některým autorům, kteří o vytvoření tuzemského sitcomu usilují.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Kdybyste měla zvolit nějaký další sitcom, na kterém by se dala zkoumat prezentace homosexuality, který
by to byl?
5.2
Domníváte se, že i poměrně chabá produkce původních tuzemských sitcomů něčím příspěla k vytváření
stereotypů?
5.3
5.4
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě
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Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.

