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Slovní hodnocení práce 

V předložené diplomové práci zpracovává autorka téma diváctví audiovizuálního obsahu a 

jeho proměny během nástupu internetu a nových médií. V teoretické části autorka velice 

zevrubně rozebírá výzkum zabývající se touto tematikou, ale i rozvoj různých obchodních 

modelů, které diváctví zásadně proměnily. Tato část je velice zdařilým krokem 

v systematizaci daného odvětví a posléze i samotného výzkumu. 

Praktická část práce pak na základě polostrukturovaných rozhovorů zjišťuje návyky 

jednotlivých generací při sledování audiovizuálního obsahu. Témata pokrývají nejdůležitější 

otázky a poskytují zajímavý vhled do zkoumaného tématu. Metodologická část bohužel 

opomíjí popis způsobu získávání respondentů (na s. 56 se autorka omezuje pouze na 

formulku, „výběr probíhal zcela náhodně“), což mohlo ovlivnit veškeré výstupy výzkumu. 

Stejně tak závěrečné části chybí zhodnocení limitů studie a užitých metod. Posuzování práce 

také stěžuje fakt, že k práci není přiložen dotazník, nebo alespoň schéma zmiňovaného 

polostrukturovaného rozhovoru. V rámci ústní obhajoby by autorka mohla hlouběji 

rozpracovat problémy, které mohly do její výzkumné práce vstoupit – např. další proměnné, 

které studie nezahrnula, ale i přesto mohly ovlivnit závěrečné výstupy. 

Práce splňuje obecné charakteristiky odborného textu i formální požadavky na diplomovou 

práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné zpracování tématu 27 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 12  0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů 19 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 
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Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 
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jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 

 


