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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) 

Práce se od tezí odchyluje zejména přehodnocením počtu portálů, které měly být původně zkoumány. Autorka 

v úvodu vysvětluje, proč ke změnám došlo a proč nakonec "zbyly" jen dvě, a to obě komerční - vypadla např. 

webová komunikace veřejnoprávní ČT. Nakonec myslím, že to práci nijak neublížilo, protože autorka sama 

dochází k tomu, že jedna z velkých dělících čar ve VOD platformách a jejich podobě stejně neprochází 

komerčním a veřejnoprávním světem, ale "klasicky" televizním a "novosíťovým". 

 

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)  

Práce s literaturou je adekvátní, spíše by se mi chtělo říci překračující běžný standard diplomových prací. Díky 

širokému záběru teoretické části, která ukotvuje výzkum nejen v mediální teorii, ale i teorii marketingu a 

ekonomie (v souvislosti s pojmem inovace), se autorka seznámila s historickými i nejsoučasnějšími přístupy a ty 

představuje. Využívá i zahraničních zdrojů. (Stala se jí při tom pikantní situace, že zdroj Štoll 2013, který hojně 

využila i v metodologické části, zapomněla uvést v seznamu literatury. No stane se, já mu to říkat nebudu...) 

Kolegyně Bauerová je zralá výzkumnice, což dokazuje nejen pochopením možných metod, ale také jejich 

aplikací. Rozděluje si materiál na několik výzkumných skupin, a svou analýzu provádí velmi pečlivě. 

Pozoruhodné je, že při analýze samotné zjišťuje, jak jsou obě zkoumané entity od své přirozenosti  různorodé, 

což ji nakonec vede i pochybnosti o hlavní tezi. V tom vidím právě onu zralost - nelpí na svém předpokladu, 

který se pro některé stává světlem, za kterým slepě jdou - naopak svou tezi skutečně zkoumá z různých stran.  

Práce je pro obor velmi přínosná. Představuje aktuální situaci na tomto mediálním segmentu, vysvětluje 

terminologii, a zároveň se zamýšlí nad klady a zápory, nad hranicemi a bezhraničností technologií, které nás nyní 

obklopují a mění televizní scénu. Tedy text vřele doporučuji každému, kdo se zajímá o současný stav bádání.  



Jediné, co není zcela jasné, co rozumí autorka pod pojmem "výkladní skříň". Na to, jak všechno vysvětlila, toto 

vysvětleno není. Ne, že bych se to nedokázal domyslet, ale byl jsem na pochybách, jestli bude autorka zkoumat 

jak pracují platformy se svými obsahy a nebo jak sebe pouze promují. Ale to je detail.  

 

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 je vystavěná logicky, terminologii zvládá kolegyně bravurně (sama ji dokonce pro ostatní vysvětluje), je 

vidět, že se pohybuje v oboru jako ryba ve vodě. Poznámkový aparát je standartní, funkční a přiměřený. 

Jazyková a stylistická úroveň je bez problémů. Přílohy vlastně nejsou, až na jednu.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce mě velmi oslovila. Líbí se mi, že kolegyně Bauerová to vzala z gruntu, podívala se na teorii "kreativní 

destrukce" a svojí tezí (tedy i v názvu) si postavila vlastně provokativně formulovaný problém. A ten zkoumá 

z různých aspektů, využívá teoretiky televize i "nových médií", porovnává jejich přístupy a snaží se najít 

odpověď na svoji otázku. Výzkum samotný je dobře dizajnován i proveden. Protože se v průběhu ukázalo, že i 

to, co se zdálo porovnávatelné, se vlastně porovnat úplně nedá (např. jiná typologie pořadů), došla autorka 

k závěru, že její výchozí teze je zpochybněna. Tedy - že jako cokoliv je třeba zkoumat vždy s ohledem na 

konkrétní médium, typ média. Podařilo se jí detekovat, co mají Mall.tv a iprima.cz společné, i v čem jsou 

rozdílné. Jsem rád, že vzala v úvahu i autorská práva a tedy nutnost "původní tvorby", se kterou může portál 

libovolně nakládat na rozdíl od "převzaté tvorby."  

Biance gratuluji, jejímu vedoucímu také. Kdyby uvažovala o doktorském studiu, myslím, že by byla tou pravou 

adeptkou.   

 

 

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

5.1 Narazila jste na nějakou literaturu, která by se hlouběji zabývala typologií tvorby těch ne-televizních 

VOD platforem? Pokud ne, bude na Vás ji napsat.  

5.2 Myslíte, že Vámi zkoumaná destrukce může skutečné vést ke konci "klasického vysílání"? To je spíš na 

Vaši úvahu.  

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: 16. 9. 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.    

 


