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POSUDEK MAGISTERSKE DIPLOMOVE PnÁCB

poZoR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek vYíiskněÍe,

podepište, odevzdeite ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretarilly leatleclrY,__

Tvp posudku (,.kliknutím" zakřížkqte platnou variantrr)

Posudek vedoucího práce ! Posudek oponenta !

Autor/ka práce
Příjnrení a jméno: Michal Pavec

Název práce: Vznik a vývo.j internetového zpravodalstlí r,Česku na příkladu deníku iDnes,cz

Autor/ka posudku
Příjmení a jrnéno: Jaroslav Svelch
pracoviště: lksž Fsv tlk

KoMENTÁŘ (slovní hodnocení váahu tezí a práce, případně korrkrétní popis hlavních výtek)

oponent neměl v době zpracování posudkLr k dispozici f}zickotr kopii práce, a tedy ani teze. Hodnocení bude

doplněno při obhajobě.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ pruÁcn

VyplňLrltečíslicínaškálel 2,-3 4 5 6 7(edirrečnéavl,nikající r,ýborné l,elmidobré dobré

KoMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu 1,ýsleché práce. připacirrč ktlnkrétní popis hlavních výtek)

Z hlediska užití pramenů a Iiteratury je práce n.uyioununá. Ňa jednu stranu staví na pečlivé analýze interních

materiálů a osobních rozhovorů, na druhou stranu zejrnéna v piípadě historického pozadí rzignuje na relevantní

oclkazy. Několik infbrmací není doloženo citací, Naprirtaa na straně 38 se píše: "Na jaře roku_l997 včesku

naplno propukl internetový boorn a počet uživatelů celosvětové počítačové sítě rostl kaŽdým dnenl," Kdo a kde

to řekl?
Co se týče historický,ch informací ze zahraníčního kontertu. autor se příliš spoléhá na inlormace získané z,

bakalářských prací. misto aby konzultoval prestižnější zdro_je

3. HODNoCENÍ KoNEČNE PoDoBY vÝSLEDNÉ pnÁcn

Vyplňujtečíslicírraškále 1,2,3_4_5_6_7(jeclinečnéavyrrikající výborné -r,elmidobré ,dobré

1. v ZT AH SCHVÁIENÝ cíI rE ú A VÝSLEDNÉ pnÁcn
Neodpovídá
schválenýrl
tezínl

Odchyluje sc od
tezí, odchýleni není
v práci zdúvodněné
a ncní vhodnó

Odchylule se od
tezí, odchý|eníje
v práci
zdiil,clclněnó. ale
ncní vhodné

Odchylule sc od

tezí, odchýlcníje
v práci
zdúvodněné a j e

vhodné

tel temer ne ící - zcela nedostatečne
LIodnocení známkou

2.1 Řelativní úplnost zprac ované literatury k. rlqlgní*t téryn, _)

2.2 s.h"pr".t k rticky vyhodnotit prostudovanou 1iteraruru a aplikovat ji 3

2.3 Ú,"".ň rp."*rárrí r"ateriálu, resp. zvládnutí techniky e ýzkumu 2

2..4 S.n opnort sestav it a pou žít soubor m et9qj|qn9l9!ít]]__ _ 1

1
2,5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

iogičnost struktury práce, podloženost závěrů

Zvládnutí terminoiogie oboru _

Hodnocení známkou
1

3.1
3

3.2



).J Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1

3,4 Dodržení citační normy (pokud Se vtextu opakovanč objevu.jí pasáže přejaté

bez udání zdroje, hodnoťte Stupněm 7, Pokud vtextu zjistíte přejaté pasáže

vydávané autorem neoprávněně zavlastní ziištění, nedoporučte práci

k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" rravrhněte, ab;l,

s autoreln bylo zaháieno disciplinární řizení,)

1

3.5 Jazyková a Stylistická úroveň práce (pokudje opakovaně porušována platná

korlifikace oravooisné noíTnv. hodnoťte stupněm 7)

l

J.o Oprávněnost a vho dnost při loh, gral§!4_]lple]4 1

KoMENTÁŘ (slovníhoclnocení obsahu výsledné práce. případně konkrótní popis hlavních výtek)

V prácijsou určité terrrrinologické nejasr-rosti. Autor rrikde nev;,světluje, proČ iDnes nazývá deníkenr, resP,

terminologicky nevynrezuje rozdíl rnezi "internetovýnl deníkern" a "zpravodajským Porlálern". Některé

formulace jsou příliš vagni. Co to je rrapř. "internetové rnéclium" (str,29) nebo "objektivní vŠeobeoré

zpravcldajstlí" (str, 2 l )?
V jednu.huili .. taky do jinak deskriptivní práce vloudí nortnativní soud: "Není to vŠak je.jiclr Prvořadým
úkolem, nositelitéto obsahové nabídky b,v měly být spíše tištěné deníky." (str.72).

ryto inkozistentnosti, společně s vl,sokou mírou ródundance. kazí ciojem z jinak velmi <iobře naPsané a Přehledné

práce.

4. SHRNUJíCí KoMEN1ÁŘ uonNoTITELE (celkor,é lrodtlocení výsledné práce, jc-lí silrré a slabé stráŇY,

původnost tématu a závěrů apod.)
Jedná se o práci, která úspěšně splnila své cíle (institucionální historie) a na které mŮže stavět dalŠÍ. obecnČjŠÍ

výzkum. Jistý intimní vztah, ktery autor k předmětu studia zau.jal, práci prospívá. Struktura práce.je smYsIuPlná, i

kái,ž často r,.d. k. zbytečné redundanci (o rrrnoha uclálosteclr sipřečtenle přinejmenším dvakrát), V PříPadě, Že

diplomant úspěšně zodpoví níže položené otázky, doporučujipráci hodnotit známkou výborně,

5. oTÁzKy NEBo tlÁtuĚry, K NItwž sE pŘI oBHAJoBĚ DIpLoMANT MUsÍ VYJÁDŘIT:

6. NAvRHovANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakřížkujte vybrané lodnocení)

výborně x velmi dobře ! dobře f nedoporučuji k obhajobě D

ZDIJVODNĚN í v pŘÍpnoĚ N EoopoRLJčt]N Í
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