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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)
     Autor popisuje prudce se rozvíjející se oblast monetizace digitálního žurnalistického obsahu. Cíl, 
technika i struktura práce odpovídá tezím, drobné odchylky jsou důvodné.

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  A
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat  B
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu  B
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů  A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
     Autor trochu nešťastně nejprve představuje podrobně téma s mnoha odbornými termíny, aby se až ve 
čtvrté kapitole pustil do základní definice toho, co je vlastně paywall. Práci nepřispívá i časté citování 
publicistických zdrojů. Možná by bylo vhodné ukotvit téma do klasického rozdělení na marketingový mix a 
definovat si způsoby monetizace směrem k produktu, ceně, distribuci i propagaci. 
Autor přesto zachycuje podstatné novinky v tématu jako je například dynamic paywall.

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  B
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 

 A



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
 A

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce  A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
     Ve struktuře práce možná chybí dělení monetizace i dle segmentu – jinak funguje v digitálu bulvární 
obsah, jinak kvalifikované finanční zpravodajství, jinak uspokojení určitého ideologického směru. Možných 
směrů je více a pro českou realitu je možná důležitější než popis velkého globálního média zaměření na lokální 
projekty v okolních státech.
V rámci výzkumu autor avizuje kvantitativní výzkum, ale vzorek respondentů je nedostatečně popsán, nevíme, 
jak výsledky může ovlivňovat sociodemografie. Shrnutí jednotlivých aktuálních nabídek na trhu je ale cenné. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
     Autor si vybral velmi důležité téma, které popsal velmi deskriptivně. V teoretické části by bylo možná 
vhodné se rozhodnout pro detailní popis jen určitých aspektů, ale ty detailně a s dostatečnou literaturou popsat. 
Například zásadní otázka ztráty kvalitních zdarma přístupných zpravodajských médií v digitálním prostoru 
autor otevírá až na samém konci práce.
Práce je však důležitým příspěvkem k dalšímu výzkumu udržitelného rozvoje digitálních žurnalistických 
obsahů.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1      
5.2      

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: 18.8.2020                                                                                          Podpis: 
………………………………..
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