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1. VZTAH SCHVÁLENÝcIJ.rrzÍA VÝSLEDNE rnÁcB 1ikrrutím" zakřížktL rané lrodnoceni

KOME\ lÁŘ (slovrri hocltlocení l,ztalitt tezí a prácc, pr'ípaclně konkrétrri popis lrlarrlicll rvtcli1
Autorovi se podařilo dodržet schr,áler-ré teze a naplnit.le zalímavýnri poznatky.jak tcoretickýrrli. tak analytickýnrr.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ pnÁcr
Vyplňu;tečíslicínaškálel 2 3 4,5-6-7(jedinečnéavpikající výborrró l,elnridobré-dobré-

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsalru v,ýsleclné práce. případně konkrótní popis hlar.,rrích rýtek)
Arrtor sluomáždi1 a prr_rstucloval dostrrpné teretrcké poznatky. které se týka.jíblogLr a hrlogtl,s|[,1'"'. hy"l schoperr

zach1,,trt r,ývo1 r posLlny v leoretickét]l poznání. oillišit dorlráci od zalrlarričrtí sittrae c r blr1.1il.těie a r ytvtlřit

teoretický rámec dostatečr-rč rrosný pro vlirstní r,ýzktrrrr. Zvolenclu obsalrovot-t analrl,ztr pak do tlLislecikii Lrplatnil Při
zjršt'ování zákonitostí. kteréle možré pro z.,,olené časové období a vybraný,vzorek blogr_i íbrn-rtrlor,,at,

3. HODNOCBNÍ xoNnČNE PoDoBY VÝSLEDNE pruÁcB
Vyplňujtečíslicínaškále1 -2-3-4-5- 6 7(jedinečnéavynikající-výborrré r,clrlridobré dobré,

ící zcela nedostatečnó

ne

Odchylu.lc se od
tezí, odchýlení.lc
v práci
zdůl odněné, ale
ncní vhodné

Oclchyltr.jc se ocl

tezí, odclrl len i rlcrl i

v práci zdt'rvodnčnó
a není vhodné

Odchylulc se od
tezí, odchýlení je
1, práci
zdůvodněné a je
vhodné

Strtrktura práce

eště atelné tóměř ncvylror uiíci zcela ncdostateč
I l clcitlocelrí znánrkor_r

21 Relativní riplnost zpracované literattrry ke zvolenénru ténTahl 2

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literatLrru a aplikovat ji 2

2.3 Uroveň zpracor,árrí materiálu, resp. zvládrrutí techniky empirického výzkur-r-rtr 1

2,4 schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1

2.5 původnost práce . pt'írros práce k rozvoii obonr 2

akceptovate lne téměř
I Iotirltlce tlí znánrkotr

3,1 Logičnost strukhrry práce, podloženost závěrťl 1

3.2 zvládnutí teminolo gie oboru 2

J.J Funkčnost, ťrroveň, přiměřerrost poznánrkovélro aparátu 2

J.+ Dodržení citační norTny (pokud se v textu opakovaně objelulí pasáže přejaté

bez udání zdroje. hodnot'te stupněnr 7. Pokucl v textu zjistíte pře.1até pasáže
2



K6MENTÁŘ (slovrrí hodrrocení obsahr"r výsledné práce, pr'ípadně korrkrétní popis hlavrríclr r'ýtek)

práce nepřínáší převratrré poznatky, ale přásvědčilt aotliaa zákonitosti, které obsahor'á analýza zjistila, Na

autorovy závěry 1emožné se spolehnor,rt i proto, že do jisté míry odpovídaji výzkumťrn', které byly provedeny

v zahraničí.

4. SHR\{IJící xorrrxrÁŘ HonxoTll,ELE (celkol,é hoclnocenírýsledné prácc lcjisr]nó a slabé stránkY,

pťrr,odnost tématrr a zár,ěr,ii apotl.)
irráce 1. r,eln-ri soliclnírlr popisenr a arralýzou zákonitostí. které s sebou přináŠí l'znik blilutlsl'érl , /"'t

nelpoclstatně.jší považu.lr cioložené konstator,ání o závislosti blogosféry na tištěrrých nrcltliich a názorrrČ prokázaný

časový postlv v tématech. která blogosféra přejírná a znovu medializtrjc,

@ně za vlastní zjištění, nedoporučte práci

k obhajobě a ve ,,zdůvoclnění v případě nedoporučerrí" rravrhněte, aby

s autorem bylo zaháleno disciplinárniřírr^)
3.5 J-yk""á -ýyl"t.lá úroveň práce (pokud je opakovaně porrršována platná

kodiilkace prar,opisné normy) hodnoťte stLlpněm 7)

_1

3.6 Oprávněnost a vlrodnost přílolr, grafická úpraia 2

5. OTÁZKYNEBO NÁivrĚty, KNIMžSE PŘI oB@§_!_Y!r4!RI]:
5,1

5.2

5.3

5.4

6. N AVRH6VA N Á ZN ÁNI I(A (,,kl iknut im" zakřížku., te vyb rané lrodnoc errí )

výborně fi r,elmi dobře ! dobře ! _ nedoporuču;i k obhaiotrě !
zDůvoDNĚxí v pŘípat)Ě NEDopoRLrčENí

Ja, (, J.oŤ


