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Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Novák Ivan 

Název práce:      Hloubková mediatizace na příkladu vyhledávací konzole jako prostředku komunikace
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Klimeš David
Pracoviště: MKPR

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 popisuje vztah nových médií a komunikační praxe na příkladu vyhledávačů a jejich fungování. Práce 
splnila svůj cíl, struktura je logická, technika práce precizní. 
  

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)

Hodnocení písmenem
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
     Práce se věnuje velmi podstatnému vztahu technologické podmíněnosti naší komunikace v internetovém 
prostředí. Autor šťastně spojuje akademickou teorii se zajímavým praktickým výzkumem.
Nicméně se autor pustil v teoretické části možná až do příliš oblastí. Úvodem si neklade nic menšího než novou 
definici nových médií, k čemuž čerpá z příliš málo literatury, která se už okolo nových médií hodně rozvětvila.
Vyjmenovávání všech učebnicových teorií je možná zbytečné či zastaralé (Manovichův Jazyk nových médií je 
přeci jen už z roku 2001, i když česky vydán minulý rok). Stejně tak oblast mediatizace je velmi široká. Možná 
by bylo vhodnější vybrat jen koncept hloubkové mediatizace a ten rozebrat ve všech souvislostech.
Praktická část je velmi přínosná, pečlivě zpracovaná a možná mohla být šířeji pojata oproti teoretické části.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)

Hodnocení písmenem
3.1 Struktura práce A
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A



3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

B

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

B

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
     Práce je možná psána až moc publicistickým jazykem. Někteří autoři zmiňovaní jen letmo v textu by měli 
být také odkázáni.
Jinak struktura je přehledná a metoda dobře vysvětlená. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
     Autor zpracoval teoreticky i prakticky velmi naléhavé téma. S pronikáním nových komunikačních 
platforem společností se čím dál více ptáme, jak se přizpůsobujeme logice technologií a jak nás to ovlivňuje. V 
čistě praktické rovině je pak velmi užitečné vědět, jak strukturovaná inzerce funguje nejlépe na vyhledávajícího 
potenciálního zákazníka.
Autor mohl možná méně prozkoumat oblastí a omezit se  jen na několik teorií a ve větší míře rozebrat svůj 
praktický výzkum. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak jste vytvářel klíč unifikace?
5.2      

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě) 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: 20. 8. 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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné 
katedry, která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. 
V SISu musí být posudek bez podpisu!


