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Název práce: Proměna diváckých návyků při sledování audiovizuálního 

obsahu s nástupem internetu a nových médií 

 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: velmi dobře 

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

Oponent/-ka práce: Mgr. Dita Malečková, Ph. D. 

Řešitel/-ka práce: Bc. Pavla Šedivá 

Slovní hodnocení práce 

Práce se zabývá aktuálním a společenský významným tématem proměny diváckých návyků 

v závislosti na vývoji nových médií a internetu, především oproti klasické televizi; proměny, 

s níž jsou spojeny i změny v tvorbě obsahu a změny v distribuci, především personalizovaný 

obsah, který je v současnosti již nedílnou součástí mediálního světa. 

Autorka jasně formulovala otázky, pracovala s dostatečným množstvím zdrojů, jakkoli je 

jejich citace občas až překotná a lehce chaotická – to je ovšem zřejmě dáno tím, o jak živé 

téma se jedná.  

Text mapuje mnoho aspektů této komplexní mediální situace, cituje relevantní výzkumy a je 

doplněna vlastním výzkumem, který by mohl být prezentován jako skvělý průzkum trhu – má 

ovšem i drobné nedostatky, které by nevadily při průzkumu trhu, lehce však vadí u 

akademického textu, jedná se například o poněkud nekritické rozdělení do „generací“ – což 

ovšem nelze vyčítat autorce – či nepříliš dobře definované skupině respondentů.  

Práce má drobné nedostatky, nicméně splňuje kritéria akademické práce, naplňuje zadání a 

představuje cennou sondu do zkoumaného tématu, tedy proměny chování diváků v závislosti 

na proměně televizního (v současnosti spíše obecně audiovizuálního) média. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
Metodologie odpovídá zadání a záměru textu.  30 

přínos a novost práce  12 
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citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 

Výborné využití informačních zdrojů, 

správné citování.  
15 

slohové zpracování Velmi dobré slohové zpracobání. 12 

gramatika textu Velmi dobře zvládnutá gramatika textu.  4 

CELKEM  73 

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) 

V Praze ................... dne 2. 6. 2018 .........  Dita Malečková .......................................  

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


