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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 odpovídá schváleným tezím z hlediska cíle, techniky a struktury. Název práce není zcela totožný se 
zaměřením empirické části, která se z oblasti studia mediální organizace věnuje zejména identitě novinářů. 
K tomuto vyprofilování výzkumu došlo po dohodě se mnou jako vedoucí práce a současně jsem také zaštítila 
postup nežádat o změnu názvu práce, protože odklon od názvu je nepatrný; jde spíše o zaměření na jednu část 
problematiky než o odoklonění se. Přesnější zacílení na užší výzkumný problém nadto práci prospělo.   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Vojtěch Hodboď se ve své diplomové práci zaměřil na analýzu prostředí mediální organizace, konkrétně redakce 
audiovizuálního internetového portálu Seznam Zprávy. Postupně se do centra pozornosti dostala zejména 
problematika profesní identity. Téma je zkoumáno s ohledem na proměny fungování mediálních organizací (a 
pracovní postupy novinářů) spojené s různými typy konvergence, multiplatformity a transmedialní narativity.  
Diplomová práce je velice zdařilá v teoretické, metodologické i praktické části. Teoretická část je tvořena třemi 
tématickými pilíři: nástinem pojetí konvergence, výkladem tradice výzkumu mediální organizace v mediálních 
studiích a přiblížením problematiky identity/profesní identity u novinářů. Diplomant prostudoval skutečně 
obrovské množství monografií, kapitol a článků - provedená rešerše zejména k problematice konvergence je 
vyčerpávající. Současně však byly identifikovány klíčové práce, zejména knihy Marka Deuzeho. Texty jsou 
správně pochopené a dobře zasazené do nového celku. Teoretická část se vyvíjí od nejobecnějšího rámce (tekutá 
modernity podle Baumana) charakterizující povahu současné společnosti ke konkrétnějším aspektům. V 
teoretické části je mírně neusazená terminologie, jíž se popisují typy konvergence. Autor odkazuje na známou 
Jenkinsovu typologii (technologická, ekonomická, kulturní, sociální, globální konvergence), ale později používá 



termíny o technologická a uživatelská konvergenci. V Jenkinsově zavedené taxonomii je uživatelská 
konvergence kulturní. Spor KS a PEK je správně vyložený, ale do celku práce příliš organicky nezapadá. 
Praktická část je zpracována kvalitativně, analýzou dat získaných rozhovory s návodem. Autor do pořízení 
rozhovorů investoval mnoho energie i fyzických sil, neboť se musel podřídit velmi náročnému rozvrhu rozhovorů 
stanovenému redakcí. V metodologické přípravě je vynikající zejména operacionalizace ve ledu od tématu přes 
výzkumnou otázku, podotázky a návod k otázkám pro respondenty (str. 47-49). Data byla analyzována přiměřeně 
zmíněnému užití postupů z budování zakotvené teorie, k dokonalosti by byla analýza dovedena, kdyby byly 
usouvztažněny kategorie do vztahů v rámci paradigmatického modelu. Nicméně i dosažené zmapování dat je 
cenné a transparentně prezentované (viz. vizualizace na str. 52-53). V podkapitole 7.2.3. se píše o nové 
nadbytečnosti či opuštěnosti novinářů, jejichž profesi nahrazuje využívání sociálních sítí politickými marketéry 
"nepolitických" stran či hnutí. Bylo by přínosné, i když ne povinné, najít pro tuto kategorii politických aktérů 
jednotné pojmenování vystihující právě obcházení profesionální žurnalistiky.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)  

B 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, dobře zpracovaný poznámkový aparát a opírá se o odkazy na zmíněné úctyhodné 
množství literatury. Drobným výpadkem je to, že u statistických údajů v přílohách chybí uvedené zdroje. Ve 
srovnání s pracovními verzemi prošla práce až zázračnou stylistickou a jazykovou úpravou, drobnosti se ale stále 
najdou (odpovědnost je vrhána "na záda" jednotlivce, oddělené složky se potkávají "nablízko"…). Celkové jde 
ale o vynikající práci a oceňuji, také míru zaujetí tématem a ponoření do práce.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Doporučuji, aby práce byla postoupena k obhajobě a hodnocena stupněm A.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Vysvětlete různé klasifikace konvergence, které se v práci objevují. 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 15/6/2018                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    
 


