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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) 
      
 
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 C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Venduly Janásové se zabývá jedním z příkladů participativní žurnalistiky v České republice - 
projektu iReportér České televize. V první části autorka přibližuje participativní žurnalistiku v Česku i 
v zahraničí, definuje a charakterizuje předkládané blízké pojmy a předmětné téma. V části o nových médiích 
čerpá z velké části z titulu K. Jakubowitze a internetových zdrojů. Možná by bylo vhodnější sáhnout i po 
některých novějších zahraničních titulech. To se týká například i části, ve které autorka využívá deset let starý 
rozhovor s Milanem Fridrichem o nových médiích z roku 2011.  
Přínosná je určitě část popisující vývoj participativních prvků v různých pořadech České, resp. ještě 
Československé, televize, ale v celé teoretické části se objevují dílčí nepřesnosti či nejasnosti. Např. na s. 16 
autorka datuje vznik webu Miluju Prahu a předcházející facebookové stránky do roku 2003, samotný Facebook 
(bez přístupu pro širokou veřejnost) však vznikl v roce 2004. Na s. 20 pak autorka zmiňuje zánik "Divošek" a 
jejich nahrazení Hlavními zprávami CNN Prima News, ty však (byť s odlišnými názvy) existují už od vzniku 
stanice Prima, resp. Premiéra.  
Více se určitě dalo vytěžit z praktické části práce. Na začátku autorka nepojmenovává ani nepřibližuje použitou 
metodu. Poté se pohybuje spíše v popisné rovině fungování iReportéra, zbytečně popisuje zásady natáčení 
(kapitola 3.3), nicméně podle mě zůstala celá řada souvisejících otázek nezodpovězena - především co se týče 
hlubšího vhledu do fungování a využití iReportéra, celkové editoriální politiky směrem k materiálům 
z iReportéra v kontinuálním vysílání a v jednotlivých pořadech ČT24. Této části by jistě napomohlo více 
rozhovorů - např. s editory či samotnými tvůrci zapojenými do projektu. Prezentaci zjištění zkoumaného úseku 



autorka předkládá pouze slovně, pro porovnání nebo snadnější interpretaci dat by přišly vhod tabulky nebo grafy. 
Celkově je tak praktická část spíš jen letmým pohledem na platformu iReportér v daném období. 
 
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  D 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
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.)  

C 

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

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má ve své základní struktuře logické uspořádání, nicméně v rámci jednotlivých kapitol se objevují určité 
nelogičnosti - autorka např. popisuje již neexistující pořad Hyde Park, pak se dostává k aktuálním informacím k 
ČT :D a následně se dostává zpět do roku 2008. Na s. 31 autorka parafrázuje I. Reifovou a a K. Jakubowitze, 
nicméně chybí odkaz na konkrétní zdroje. Při uvádění odkazu pod čarou se za sebou v některých případech 
zbytečně opakující celé bibliografické údaje (s. 30), což jen zbytečně prodlužuje text pod čarou. Někdy autorka 
odkazuje na nerelevantní stránky, kdy sice podstatná informace je její součástí, ale dal by se snadno najít 
vhodnější zdroj (viz informace o pořadu Hyde park na stránce pořadu Vedlejší efekty - s. 27). Práce má solidní 
jazykovou úroveň, objevují se typografické chyby (odsazení a číslování kapitol v obsahu, jednoznakové 
předložky a spojky na koncích řádků, "parchanty"). Součástí příloh jsou přepisy rozhovorů a zdrojová data 
k analýze příspěvků. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Vendula Janásová se zhostila velmi zajímavého tématu participativní žurnalistiky v lokálním prostředí na 
příkladu platformy iReportér České televize. Z hlediska původnosti i smyslu jde o téma, které si zajisté zaslouží 
zpracování, ale finální podoba by šla zpracovat lépe tak, aby nabízela komplexnější obrázek o fungování a o 
zasazení iReportéra do kontextu zpravodajství/publicistiky ČT. Práce je dobrým popisem, nabízí i letmý pohled 
na fungování, ale nejde příliš do hloubky. Z těchto důvodů navrhuji hodnotit známkou C nebo D podle průběhu 
obhajoby.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V práci zmiňujete mimo jiné i divácká videa ze sportovních událostí. Co konkrétního si pod tím 

představit? Vidíte v této souvislosti nějaké problematické otázky? 
5.2 Podle vašich zdrojů se za celou dobu existence iReportéra v několika případech objevily lživé či 

zkreslené materiály, o co šlo? 
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shodné pasáže jsou citacemi, bibliografickými údaji či součástmi šablony 

 
 
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:                                                                      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.    
 


