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l. VZTAH SCHVÁLE]§]LCHTEZÍA \.ýSLEDNE PRÁCE ,kliknutínr" zakřížku hodnocení

tč lné - téměř ne ící zcela nedostatečné

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktrrry práce, podloženost závěru 1

),z Zvládnutí terminolqgie oboru 3
J,J Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu J
3.4 Dodržení citační noríny (pokud se v textu opakovaně objevuji 

'..áž. 

př.Jrté
bez udání zdroje, hodnot'te stupněm 7. pokud v textu zlistíte přeiaté pasáže

J

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétni popis hlavních výtek)
\týsledná Práce se v Žádném ze sledovatelných paramitru zásactněji neodchylLr.le od schváiených tezí. StLrclenti a
studerrtkY korrrbirrovaného studia nepoužíva.Jí ten samý formulář tezí .1ako sruclenti a studentký stuclra denniho,/

2, HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNB pruÁcn
VYPlňujteČÍslicínaŠkále i ,2,3 4 -5-6-7(;edinečnéavyrrikající-výborné velmidobré dobré

KOMENTÁŘ (slovní hodnoceni obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Atrtor si 

"'Ybral 
téma aktuálnÍ, práci s literaturou provedl nadstandardní, zvláclnutí techniky empirického r,ýzkumu

aŽ extrémnÍ - aŽ oPonenta zamrzi, Že mirorr použití a zvládnutí íjnes kvar-rtitatil,ního zpracováni d,at je až
šokován, zatínrco výslednými daty a jejich objevností 'Jen" standardně uspokojen.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PoDoBY VÝSLEDNB pnÁcr

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné a je
vhodné

Odchylu..;e se od
tezí, odchýlcní.le
v práci
zdůvodněné. ale
není vhodné

OdchyluJe se od
tezí, odchýlcní není
v práci zdůvodnčné
a není vhodné

,atelné - téměř lcl zcela rredostatečné

Hodnocení známkou
2.I Re lati vrrí ťrp lrrost zprac ované l iteralL,.y k. ruót.,r. r^, te rn-otu 2
2.2 §chopnost kiticky vyhodnotit prostudguunoffi 2
2.3 Uroveň zpracování materiálu, resp. zvlácl]ruti t.clulitffi 1

2,4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměř;n)7 cjli 1

2,5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru l

VYPlňujteČÍslicínaŠkále 1 -2-3 4 -5 - 6-7fiedinečnéavynikající r,ýbomé,velmidobré -dobré



vydávané autorem neoprávněně za vlastní ,jištění, naopo*čt. p .i
k obhajobě a ve ,,zdťrvodnění v případě nedoporučení'. navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízeni.)

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud j.@
kodifikace pravopisné normy, hoclnot'te stupněm 7)

2

3.6 Oprávněnost a vhodrrost přílolr, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsalru výsledné práce, přípaclně konkémí popis lrlavních výtek)
Při zdrojování autor často/většinou oponríjí uvést číslo strany, v odkazech auioiunrist'u.ie čáriu před a (autor, a
kolektiv), oclkazY kdovíproč umist'uje na konec věý ažza tečku (tedy na začátekvěty následující, nesouvisejíci),
Ojediněle se objevují chyby i, intetpunkci (tečky ve větách navíc, viz st. _53, 64, čárka navíc na str. 24), pr.íp.
PřeklePY (hodnoticí na str. 76, auto misto autor na str, 52). Některé ťldaje jsou neúplné (např. na str. 24 autor
zmíní počet článkťr, ale neuvádí odkud), u tabulek se drobně slévají řádky.

4, SHRNUJÍCÍ KON{ENrÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěru apod.)
Vl,nikajíci Práce jak volbou témafu, tak jeho uchopenín1 úvodní rozpravou a teoretick}rrri souvislostnri, tak
volbou a Provedením analýzy. Krom výše uvedeného povzdechu bych práci na okraj vltknul snadjen to, že část
"demokatizace médiÍ" je jen velmi letmá (obdobné zafuaniční texry jsáu na tomto přísťupu často vystavěné).
autor Čtenáře ochudil o informace o provedených rozhovorech s blogery i více ilustračních citátti z blogů a
komParaci mezi zahraniČni blogosférou (resp,její sociálněvědní reflexi) a českou také nabízela i,ětši potenciál,

5. OTÁZKY NEBO N4uĚry, K§IMž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT Musí vyJÁDRIr:

ó. NAvRHovANÁ ZNÁNI KA (,,kl iknutím" zakřížkr1 te vybrané hoclnocení )

výborně fi - velmi dobře ! - aonre n - nedoporučuji k obhajobě !
ZDŮVODNĚXÍ V PŘÍPaOĚ NPOOPORt]ČENÍ

Datum: Poclpis: .,..,

5.1 DokáŽetepostihnoutrozdiImezimediacíamedializací1..'p
mediatisation..)? Je blog vždy nemasovým médienr'7 Inspirovaly vás dvě přeclchozí otázky k zamyšlení
nad významovou př,esností zvoleného náz!-u diplomové práce?

5.2

5.3

5.4

ve dvou a zašlete na adresu


