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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Cíl práce, technika zpracování i struktura odpovídá schváleným tezím.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
B
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomantka čerpala převážně ze zahraničních zdrojů; vzhledem k tomu, že problematika, kterou se zabývá,
nebyla v Čechách ještě komplexně zpracována, získala potřebné informace díky praxi v elektronických médiích
a od zasvěcených odborníků. Dokázala na základě odborných textů a na základě vlastní praktické zkušenosti
s využít získané znalosti ke své práci. Tomu odpovídá i empirický výzkum. Práce je v tomto rozsahu v českém
jazyce, pokud je jejímu vedoucímu známo, původní a může dále posloužit jako jeden z důležitých informačních
zdrojů.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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

Hodnocení známkou
A
A
A
A

3.5
3.6

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Terminologie oboru zvládnuta, práce obsahuje bohatý poznámkový aparát, přílohy a grafy jsou plně funkční,
citační norma v normě, stylistické a jazykové prohřešky nebyly detekovány.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Jak teoretická, tak praktická část diplomové práce byly zvládnuty bez prolémů, diplomantka popsala
internetovou televizi Stream a její genezi a provedla zamýšlenou semiotickou analýzu vybraných dílů Pořadu
Luďka Staňka. Práci zvládla díky vlastní dlouhodobé zkušenosti a práci v internetovém médiu a popsala vnitřní
fungování, které není běžnému uživateli známé. V tom jsou přednosti této práce, neboť nečerpá jen
z teoretických poznatku, ale ze zažité praxe. Jako přílohu práce dodala diplomantka rozhovor s Luďkem
Staňkem, který jasně vysvětluje jeho přístup k internetu jako médiu, což dokresluje jednu z mnoha fazet
internetového vysílání. Práce má všechny předpoklady k tomu, aby byla jako výborná obhájena.
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)
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Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
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