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Okruhy hodnocení diplomové práce:  
 
A) Formální kritéria  
Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 
stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  
 
 

Hodnocení (0-10 bodů):  8  

Připomínky a komentáře: 
Práce obsahuje všechny povinné části. Citace a zdroje jsou uváděny dle požadovaných norem, 
pouze u rozhovorů s Janem Vávrou a Petrem Zahrádkou by podle mě bylo vhodné i 
v závěrečném seznamu zdrojů uvést, kdy a jakou formou se tyto rozhovory uskutečnily, a že je 
s dotyčnými vedla sama autorka.  
Drobné nedostatky lze nalézt v editaci textu (chyby v interpunkci, oddělování předpon – např. 
na kolik; shoda podmětu s přísudkem atd.).  
 
 
 
B) Struktura práce  
Jasná formulace problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce a 
struktura práce, adekvátnost postupu a vyváženost jednotlivých částí práce.  
 
 

Hodnocení (0-10 bodů):    7 

Připomínky a komentáře: 
Téma i cíle práce jsou jasně vymezené. První polovinu textu tvoří teoretická část, v níž autorka 
představuje jednak koncepce, které určují její základní perspektivu (konstrukce 
sociální/mediální reality, typizace a vytváření stereotypů, ad.), jednak si buduje metodologický 
aparát pro analýzu TV seriálu. Druhou část představuje analýza a interpretace 2 seriálů: 
autorka si stanovuje několik kategorií (žánr a typ seriality, postavy, hlavní motivy a zápletky, 
stereotypy, …), které sleduje vždy u obou seriálů naráz, což přispívá k větší přehlednosti 
komparace.  
V některých pasážích první části autorka tíhne k přílišné popisnosti a parafrázuje i aspekty 
koncepcí, které s jejím tématem souvisí spíše okrajově, celkově na sebe však obě části dobře 
navazují.  



 
 
C) Rozbor tématu  
Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 
literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů.  
 
 

Hodnocení (0-10 bodů):   7  

Připomínky a komentáře:    
Hlavní teoretická východiska autorka čerpá ze 3 oblastí: první jsou obecné teorie (mas)médií 
(Luhmann), druhou teorie sociální a mediální konstrukce reality (Berger a Luckmann) a třetí 
naratologické koncepce vztahující se k filmovému (Bordwell) či seriálovému (Kokeš) vyprávění. 
Všechna tato pojetí jsou vzhledem k cílům práce relevantní a vytvářejí vhodný teoretický a 
metodologický rámec, v němž lze téma definované v úvodu zkoumat.  
Upozornila bych nicméně také na několik problematických aspektů, které zbytečně narušují 
plynulost výkladu. Jsou jím jednak občasné odbočky k autorům a problémům, které k řešení 
otázek DP nijak nepřispívají (např. Castells na str. 10) a také tendence v některých případech  
„vrstvit“ v zásadě shodné výklady téhož pojmu (mám na mysli např. výklad narace na str. 16 – 
17). Citovat různé autory má naopak smysl v případě, kdy je chápání konceptu nejednoznačné 
(což dobře ilustruje pasáž věnovaná žánru), pak je ale také potřeba jasně říci, ke kterému 
vymezení se sama autorka přiklání. 
 

 
 
D) Aspekt originality  
Vlastní autorská analýza daného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat a 
navrhovat řešeni, vlastní argumentační a formulační úroveň.  
 
 

Hodnocení (0-10 bodů):  7  

Připomínky a komentáře: 
Jak napovídá název, v DP mělo jít primárně o „obsahovou analýzu“ audiovizuálních děl, se 
zaměřením na „shody a odlišnosti“ ve vytváření obrazu leteckého prostředí ve dvou TV 
seriálech. Na způsobu, jakým Tereza Havelková k tomuto úkolu přistoupila oceňuji, že ačkoli 
„kvalitativní obsahová analýza“ nastavuje konkrétní metodické postupy jen velmi volně, 
autorka se snažila postupovat systematicky a z teoretických východisek odvodila relevantní 
kritéria, která tvoří základní osu komparace.   
Jak jsem již naznačila, text teoretické části (především první kapitoly) působí v některých 
ohledech trochu rozpačitě, mimo jiné se v něm projevuje určitá formulační neobratnost. 
Vyskytují se zde tautologické výroky (např. V teoretické části vycházím z několika teorií a 
vysvětluji pojmy, které je třeba rámcově vysvětlit… - s. 6) nebo věty s velmi nízkou sdělnou 
hodnotou (Televize je médium, které disponuje určitými charakteristikami… - s. 8). Je však 
třeba říci, že těmito neduhy skutečně trpí nejvíce první část textu, úroveň kapitol 1.4 a 1.5 a 
především analytické části je již mnohem lepší a je vidět, že zde se autorka pohybuje v terénu, 
který je jí bližší.   

 



 
E) Význam práce  
Formulace jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, celková 
odborná úroveň a přínos práce.  
 
 

Hodnocení (0-10 bodů):   8 

Připomínky a komentáře: 
Cíl „zmapovat tvorbu seriálů ze specifického, letištního prostředí“ se vzhledem ke skutečnosti, 
že autorka nalezla pouze dva (kritériem bylo natočení po r. 2000 a fikční charakter, tj. nikoli 
filmové dokumenty), na první pohled jeví jako nepříliš ambiciózní. Například zcela odpadá 
nutnost rozhodovat, která díla stojí za to podrobit pečlivější analýze. Na druhou stranu však 
s sebou výrazná omezenost vzorku nese i jistá úskalí. Předmětem srovnání se automaticky 
staly seriály, které nejen že vznikaly za zcela odlišných produkčních podmínek (finančních, 
časových, atd.), ale jeden z nich je navíc dobové drama, jehož děj je situován do 60. let 20. 
století. Způsob prezentace letištního prostředí je tím pochopitelně výrazně poznamenán, jeho 
stylistické a formální volby určuje nostalgie po „zlaté éře“ dopravního letectví. Nabízí se tedy 
otázka, nakolik je komparace obou děl vůbec smysluplná.  
Tereze Havelkové se podle mého názoru podařilo ukázat, že smysluplná je, především proto, 
že letištní prostředí (oproti např. kriminálnímu) nabízí nezvykle omezený rejstřík typů postav, 
zápletek a motivů, okolo kterých mohou být příběhy vystavěny. V kombinaci s výší nákladů 
potřebných na věrohodné předvedení provozu letiště to z něj činí pro fikční seriálové 
zpracování poměrně náročné téma (počet natočených seriálů je sám o sobě příznačný) a je 
tedy zajímavé sledovat, jak se s ním obě produkce potýkaly.   
 Cíl práce se podle mého názoru podařilo v dostatečné míře naplnit, i přes některé již zmíněné 
nedostatky práci Terezy Havelkové považuji za zajímavý příspěvek k tematice TV seriálů 
z profesního prostředí. 

 
 

Otázky na obhajobu:  
 
 
 

 
 

Součet bodů (0-50 bodů):   37 

Celkové hodnocení (známka)*:    2 
 

 
 
* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocen počtem bodů 0, práce je 
klasifikována známkou 4.  
 
Hodnotící stupnice:  
50-40 bodů:  1 - výborně 
39- 25 bodů: 2 - velmi dobře  



24-15 bodů:  3 - dobře  
14-0 bodů:    4 - nedostatečně 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                           .......................................................... 
                                                                                                                                     podpis  


