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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 zdá odpovídat tezím, drobné odchylky autorka komentuje na str. 11 (vč. poněkud záhadné věty "Změny 
proběhly zejména v první části výzkumu, tedy kvantitativním šetření, kde byla na základě studia metodiky 
odstraněna výzkumná otázka, kterou nahradily vybrané hypotézy.")  
 
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 B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V úvodní částo autorka vychází z obdivuhodného množství literatury (a dalších pramenů), na své téma pohlíží 
z různých perspektiv a výklad vede srozumitelně, i když někdy příliš stroze (příklad Fyre Festivalu a jeho 
vsazení do kontextu), někdy jen úzkou optikou (příklad reality shows jako tradičního mediálního formátu médií). 
Extenzivně je pojatá rovněž metodologická část, jejíž něktré části jsou však vzhledem k pojetí a hloubce 
následného výzkumu nadbytečné (grounded theory). Jistou plochost výzkumu (v případě kvantitativního 
výzkumu 'jen' frekvenční výčty, u kvalitativního 'jen' tematické seskupení citací s komentáři) vyvažují právě ony 
kombinace metod (v Anotaci je chybně uvedeno 2x kvalitativní) a oblastí, na něž jsou nasazeny.   
 
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  B 
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 
B 



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.)  

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)  
Jakkoliv je práce stylově i lexikálně odpovídající, četbu narušují občasné formulační lapsy či pochybná vybočení 
z větné vazby ("Vzhledem k úzce zaměřeného tématu"; "Protože tato metoda není sama o sobě efektivní 
distribuce dotazníku, byla dále podpořena i vlastním pátrání po vhodných informantech"; kvůli podobě jejich 
byznysovému modelu; "Na tzv. e-konformitu, tedy přizpůsobování se v online prostředí, proběhly dva významné 
výzkumy"; ostatně i název práce by jistě šel zformulovat ladněji), někdy jsou až matoucí („jedinec, který si 
vytvořil své digitální publikum prostřednictvím sdílením obsahu o jeho životě“ - nejspíš míněno "svém"). 
Autorka se nevyvarovala publicismů ("alfou a omegou"; "Zvyklostí je tyto laskavosti odmítat a na cestě 
objektivity vytvořit pevné hranice") či chyb ve jménech, jakkoliv proslulých ("Kiekegaard, Nietze").  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes výše zmíněné výtky předložila autorka text, který odpovídá požadavkům na diplomovou práci kladeným a 
zaslouží si takto být obhájen.  
 
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 3% 

 
 
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.    
 


