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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 se po změně vedoucí a domluvě s novou vedoucí a vedoucím katedry přeorientovala na jiný výběr 

zkoumanách televizních seriálů.  

 

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 4 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Diplomová práce Terezy Martínkové se zabývá otázkou, zda existuje vztah mezi tělesnými proporcemi a 

oblíbeností postav v českých televizních seriálech Ulice, Ohnivý kuře a Přístav. Tělesnými proporcemi se myslí, 

zda se postava vyznačuje obezitou/nadváhou či je v pásmu normální váhy. Práce je tvořena úvodem, 

kvantitativním a kvalitativním výzkumem.  

Na úvod bych ráda poznamenala, že téma je nesmírně zajímavé, originální a odvozené z (v českém kontextu) 

prakticky neznámého oboru fat studies. Práce však současně kvůli formě zpracování, nedostatkům v odborném 

stylu i výstavbě textu, nedotaženým postupům a mnohým formálním nedokonalostem působí velice ledabyle a 

místy až nesrozumitelně. 

Rozpaky může vyvolávat i název, kde se, stejně jako v celé práci, operuje s pojmem "tlustí lidé". Byl zvolen 

záměrně a po úvaze, kterou jsem s autorkou vedla, a jejíž výsledek jsem podpořila. Záměrná volba tohoto pojmu 

je v práci vysvětlena - šlo o pokus odtabuizovat diskurs popisující tvar těla, v němž se obvykle volí eufemistická 

pojmenování (boubelka, člověk s kily navíc), jako by skutečnost byla tak nepřijatelná, že ji nelze přímo 

pojmenovat. Volba adjektiva "tlustý" však zřetelně naráží na hranice zakořeněného negativního hodnocení, které 

je s daným věcným stavem spojeno, a ve výsledku působí spíše rušivě. Podotýkám však, že na tomto jazykovém 

rozhodnutí mám jako vedoucí práce značný podíl.  



Pokud odhlédneme od stylu a formy, které zmíním samostatně, v teoretickém úvodu chybí zařazení Fat Studies 

jako odnože kulturálních studií, kdy je tělesný tvar považován za východisko k subkulturní identitě a odtud 

k podmiňování tvorby významů. Nepřesně je vyložena také health communication (str. 12), která není zaměřena 

jen na šíření zdravého životního stylu, patří sem například i komunikace lékař-pacient ve zdravotnictví, etc. 

V kapitole o publiku se nesprávně uvádí, že pojem je odvozen od latinského "publikum" (má být "publicus") a 

podkapitola 1.3.2 Publikum jako subkultura je nepřiměřeně stručná. Krom toho nepodloženě vychází z tvrzení, 

že seriálové publikum je subkultura a vynechává z tohoto vztahu nutný fenomén fanouškovství a sdílení.  

Ve výzkumné části je samotný design výzkumu - kombinace kvantitativního dotazníku a kvalitativního rozhovoru  

- vhodný. Výzkumná otázka "Ovlivňuje tloušťka postav jejich oblíbenost u diváků" (str. 20) je však zdvojená a 

také se hodí jen pro kvantitativní výzkum. Existenci vlivu či prokazatelného vztahu kvalitativně v zásadě 

prokázat nejde. Správná je (opět je nutno odhlédnout od formy vyjádření) reflexe autorčiny pozice v rámci 

výzkumu a zohlednění role, kterou v rozhovorech hrál tvar jejího vlastního těla.  

Část kvantitativní analýzy po podrobném rozluštění vlastně zřejmě neobsahuje závažná pochybení. (I když to 

lépe posoudí oponent.) Způsob prezentace je však tak zmatečný a výrazy tak redukované, že je tato část na 

hranici srozumitelnosti. Velkou část problému tvoří to, že schází kódovací kniha nebo jakýkoli seznam 

proměnných a jejich kategorizace. Píše se například o tom, že je zkoumán vztah mezi "fyzickým vzhledem a 

fyzickou konstitucí těla"(str. 37) - což je ale de facto vztah mezi diváky vyjádřenou zálibou ve fyzickém vzhledu 

postav a diváky provedenou klasifikací jejich tělesných proporcí. V práci je mj. nedostatečně vyjádřeno, že ani 

v jedné části se nepracuje s objektivní klasifikací tělesných proporcí postav a pracuje s připsaným zařazením, 

které vytvářejí diváci. Pokud se čtenář vyrovná s těžko přístupnou formou, samotná zjištění jsou cenná, zejména 

pak zjištění, že statisticky významný vztah mezi diváckou oblíbeností povahy postav a diváckým posouzením 

jejich tělesných proporcí existuje, ovšem jen u dvou postav, a to ženských.  

Kvalitativní výzkum je značně nepropracovaný. Autorka věnovala velkou pozornost přípravě scénáře rozhovoru 

a výběru respondentů, které jsou bezvadné. Samotná data jsou však jen přepsána k odpovídajícím otázkám a 

nejsou takřka vůbec roztříděna nebo kategorizována.  

  

 

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  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 

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.)  

3 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Podstaným nedostatkem práce je její formální podoba, což se mnohokrát promítá i do kvality obsahu. V textu se 

často objevují neúplné větné celky, jak např. na str. 37: "Poslední korelací…byl vztah mezi Q8 a Q9. Jestli 

existuje závislost mezi těmito dvěma proměnnými. Mezi fyzickým vzhledem a fyzickou konstitucí těla." Špatně 

jsou psaná složená slova a slovní výrazy ("polo strukturované rozhovory", "samo vyplňovací dotazníky", str. 3), 

chyby jsou v čárkách v souvětích. Místy se objevuje styl volného vyprávění (str. 20), jinde tragikomická snaha o 

sofistikovanost (str. 21). Značným nedostatkem je nejednotnost odkazů na literaturu. V textu se v některých 

odkazech objevují i publikační role (editor) nebo celé názvy publikací v závorce. Odkazy na literaturu jsou také 

střídavě v textu i v poznámkách pod čarou.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Navrhuji, aby předložená diplomová práce postoupila k obhajobě a byla klasifikována dobře, za velmi příznivých 

okolností velmi dobře.  

 

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

5.1 Proč nedošlo ke zpracování kvalitativních dat? 



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: 7. 6. 2017                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

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.    

 


