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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) 

Diplomová práce se do detailů shoduje se schválenými tezemi.   

 

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)  

Diplomová práce Dominiky Rajnohové se zabývá etablováním VOD platformy Netflix na českém trhu a 

způsoby užití a konzumace její nabídky (v souvislosti s domestikací nabídky) diváky. Diplomová práce je 

celkově zdařilá, odborně neobsahuje podstatná pochybení. Je podaná střízlivým stylem orientovaným na věcnost 

a faktičnost, což prospívá podloženosti tezí. Zvlášť dobře zpracované jsou pasáže o algoritmech provozovaných 

Netflixem a jejich důsledcích, algoritmické kultuře a rešerše faktických informací o Netflixu. Z drobnějších 

nedostatků lze uvést absenci rozpracování formou specifičtějších konceptů. Větší pozornost mohla být věnována 

audiovizuální naraci v postbroadcast kultuře. U binge-watching mohlo být pojednáno o podpoře formou 

imerzivnosti nebo dalšími vlastnostmi "komplexní televize" (Mittel). Koncept affordances mohl být těsněji 

vztažen k Netflixu, takto je vyložen pouze jako obcházení teritoriálních omezení. V pasáži o dalších případech 

interaktivních filmů je opomenutý historický a domácí příklad Kinoautomatu.  

V praktické části je vhodnost některých otázek pro kvalitativní výzkum sporná, zejména VO1, která se ptá, kdy 

se Netflix dostal do povědomí diváků. Bylo by třeba upřesnit "dostat se do povědomí" a odlišit od samotné 

konzumace. Informace o konzumaci by bylo mnohem přesnější čerpat z dokumentů o obchodních výsledcích 

Netflixu a počtech uživatelů. Respondenti by měli být označováni indexy, které umožní propojit je s přehledem 

respondentů a doplňujícími informacemi.  

 

 

 



 

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 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.)  

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)  

Stylisticky je práce velmi dobře formulovaná věcným odborným stylem, který odkazuje spíše k tvrdším 

sociálním vědám než humanities. Jazykově se místy objevují chyby, např. vyšinutí z vazby, špatné tvary slov, 

chyby v zájmenech můj/svůj. Ve dvou případech (Norman, Gibson) chybí odkazy, respektive odkaz je pouze na 

sekundární publikaci, z níž informace o autorech pochází. V práci je použito mnoho správně vybraných 

cizojazyčných zdrojů, které jsou jinak správně citované.  

 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Navrhuji, aby práce Dominiky Rajnohové byla obhájena a klasifikována stupněm B. 

 

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

5.1 Jak chápete u VOD platformy situaci, kdy se "dostane do povědomí"? Jak se liší od reálné konzumace na 

základě předplatného?  

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: 16. 6. 2021                                                                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.    

 


