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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) 

Výsledná práce se drobně odchyluje v povaze a rozsahu analyzovaného materiálu (z technicko-organizačních 

důvodů byla vyřazena ČT a Stream.cz nahrazen Mall.cz). Změnu, jež práci rozhodně neuškodila (byť by exkurz 

do chování poskytovatele služby veřejnosti byl zajímavý) diplomantka v úvodu vyvětluje a konzultovala ho. 

 

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 B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

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) 

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 



 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomovou práce zpracovává téma náročné tím, že se v něm protíná vývoj technický a 

technologický s ekonomickým (a koneckonců ui politickým a kulturním) a současně je dost abstraktní a ještě 

klade nároky na to, aby autor svýj výklad orientoval diachronně, tedy ve vývojové perspektivě. Otázka 

dynamiky proměn televizního vysílání (a konzumace televizních obsahů) v interakci s rozvojem služeb 

prsotřednictvím internetu a tzv. nových médií (tedy jinými slovy důsledky digitalizace pro "tradiční" médium,) 

patří k velkým tématům současnosti, a to nejen ve sfée mediálních studií. Za pozornost a ocenění stojí nápad 

demonstrovat celou problematiku na srovnání dvou původem různých internetových televizí - jedné vzniklé 

přímo v prostředí internetu a druhé derivované z "tradičního" vysílacího média. Teoreticky diplomantka rámuje 

výklad jednak konceptem remediace Boltera a Grusina, jednak teorií inovačních procesů (zvláště 

Christensenem), místy ale sklouzává do detailně popisného výkladu o technologických aspektech (zvlášť patrné 

je to v kap. 2).  

Práce je založena na dobře provedené rešerši literatury k tématu (cenné je povědomí diplomantky o diplomové 

práci Petry Kyjonkové, byť ta víc akcentovala ekonomickou dimenzi inovací), se kterou ale namnoze nakládá 

bez ptořebného kritického nadhledu a bez zařazení využívaných autorů do relevantních myšlenkových a 

koncepčních proudů (čím se např. liší přístup M. McLuhana a W. Rogerse?). 

Práce má vybudovaný vcelku spolehlivý poznámkový aparát, převzatá tvrzení bez udání zdroje se téměř 

nevyskytují, text se opírá o poměrně širokou rešerši literatury, jen některé položky v seznamu literatury mají 

nestandardní podobu (ATO, ČSÚ, E 15, Mediaguru), místy se - bohužel - vyskytuje odkazování "z druhé ruky" 

(Porter přes Kyjonkovou, s. 19).   

Text je napsaný věcně výkladovým stylem, autorka ukázněně používá zaevdenou terminologii, zajímavým 

pokusem o ulehčení čtenářova pronikání do textu je příloha, kde jsou shrnuty základní technologické informace 

(leč v samotném textu rezonuje jen sporadicky). Jen výjimečně se v textu objevují nepodložená hodnocení 

("Podle klasika mediální teorie Denise McQuaila", s. 10). Předložená práce zřejmě prošla závěrečnou 

korekturou, přesto se v ní formální nedostatky vyskytují (např. chyby v interpunkci: "Vhled do konkrétní 

geograficky vymezené krajiny", s. 3, "úzkoprofilových stanic jako je ČT:D", s. 7, "firmy logicky upřednostňují 

existující zákazníky a proto volí", s. 32, ad. či technické chyby: "roli novějšíbo mediálního produktu", s. 7, 

"professor ekonomie Michael Porter", s. 18, rozdíly ve vročení diplomové práce Kyjonkové - někdy 2009, jindy 

2010 - ad.) 

Celkově konsttauji, že diplomantka se s náročným téamtem vyrovnala velmi dobře, předložená práci jistě splňuje 

nároky kladené na tento typ kvalifikačních prací a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

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

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   



F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 28. 8. 2020                                                                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.    

 


