
UNIVERZITA KARLOVA 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 
 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: MILOTOVÁ Barbora  
Název práce: Specifika internetového vysílání v ČR se zaměřením na divácké komentáře k pořadu Jak nás vidí 
svět (Stream.cz)  
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: David Jan Novotný 

Pracoviště: IKSŽ katedra žurnalistiky 
 
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 až na drobnou odchylku, kterou autorka vysvětluje v úvodu úvodu, odpovídá zadaným tezím, stejně jako 
technika i struktura práce.  
 
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 A 
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 A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomantka v teoretické části detailně a systematicky popsala všechny doposud známé formy jak klasického, 
tak internetového televizního vysílání s odkazem na zákonná ustanovení, jimiž se musí řídit, dokázala čerpat 
z dostupných tištěných a internetových zdrojů a získat informace od zasvěcených odborníků, kteří se 
problematikou tzv. nových médií profesně zabývají. Pokud je mi známo, práce, především v teoretické části a 
v systematickém výčtu internetových televizí a služeb, je zcela původní a může posloužit jako učební materiál. 
V praktické části zvládla diplomantka metodologicky i prakticky kvantitativní výzkum s vysvětlením, že 
kvalitativní výzkum je v případě jejího zkoumání odvislý od individuálního pohledu a nelze jej proto 
objektivizovat. V případě kvantitativní analýzy zvolila dostatečně velký vzorek zkoumaných komentářů, aby 
bylo lze její výsledek pokládat za relevantní.   
 
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.)  

A 

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

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou a přehlednou strukturu, citační norma odpovídá standardu, po jazykové stránce bez 
jakýchkoliv výhrad. Grafy, coby součást kvantitativní analýzy a začleněné přímo do textu jsou zcela funkční a 
přehledné, konečná příloha, tj. záznamy uživatelských komentářů, se může snad zdát pro svoji obsáhlost 
nedbytečná, ale jasně dokládá systematický způsob práce, jakým diplomantka ke svému výzkumu přistupovala. 
Drobná výhrada ke konečné grafické úpravě: nové kapitoly a podkapitoly mohly být o řádek, dva odsazeny od 
předchozího textu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Jde o velmi kvalitní diplomovou práci, jejíž přínos je především v systematickém uvedení internetových formátů 
a služeb, které internetové televize v současné době nabízejí. Autorčin metodologický postup dostatečně 
vypovídá o pečlivosti a zodpovědnosti, s níž k práci přistupovala. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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: 10. 5. 2019                                                                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.    
 


