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2. HoDI\ocENÍ oBsAHU vÝsLEDNÉ pnÁcn
Vyplňujtečíslicínaškále l *2*3,4-5_6-7 (edinečnéavynikající-v/borné_velmidobré-dobré_
eSte

Hodnocení zlámkou

_l é lifcrntrrrv ke zvo'lenému tématu 4
z,l

S.h""""rt k rtr.ky vyhodnotit prostudovanou literafuru a aplikovat ji J
2.2

2,3 ffi zvladrruti techniky empirického rr,ýztrrurnu

Schopnosi sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvqli oboru

4

J
z.4

J
2,5

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

Autor diplomové práce vycháze|v teoretické části)ejmána )e závěrečných studentslcých Prací (vČetrrě své),

příspěvků českých novinářů a teoretiků věnujících se intemetu a z někter,ých cizojazYČných Publikací (Allan,2006

či poster,l995). l přesto, žetémainternetovlých médií je stále velmi mladé, mohl autor věnovat větŠÍ dŮslednost

teoretickému zpracovánía mohl se pokusit Ó si.si t.o.Ótické ukotvení a bohatší oporu v literatuře, To bY jistě více

vyhovovalo nárokům magisterské piáce. práce rowěž postrádá ujasnění, jakou metodu si autor Pro zPracování

zvolil,

3. HoDNocENÍ KONEČNE PoDoBY vÝsLEDNn pnÁcr
Vyplňujte číslicí na škále 1 _2_3 _ 4 _5 _6_,7 (edinečné a vynikající _ výborné _velmi dobré _ dobré_

icí * zce|anedosta
Hodnocení mámkou

3.1 Logičnost struktury práce, podložen9§lz4yěru 3

3.2 Zv láďnutí term ino lo gie ob oru J

3.3 Funkčnost. úroveň, přiměřenost poznárnkového aparátu J

1. VZTAH SCHvÁLENÝcrr rBzÍ a vÝslnnNn p3lCE

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vrtahuteziapráce,případně konlaétní popis hlavních výtek)

Odchyluje se od

tezí, odchýlení není
v práci zdůvodněné
a není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné, ale

není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýleníje
v práci
zdůvodněné aje
vhodné



3.4 Dodržení citační norrny (pokud se v textu opakovaně objevují pasiňe přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
q,dávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve ,,zdůvodnění v případě nedoporučení" nawhněte, aby
s autorem bylo zaháieno disciplinární řizeni.)

4

3,5 Jazyková a sýlistická úroveň práce (pokudje opakovaně porušována platná
kodilrkace pravopisné normy. hodnoťte stupněm 7)

2

J.o Oprávněnost a vhodnost příloh, graťrcká úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně kon]aétní popis hlavních výtek)
Strukfura práce je zíejmá, kapitoly na sebe logicky navanljí. Větší část práce je věnována popisu vzniku a
provedení deníku 1Dnes. Zaíazovaní přímé řeči, o kterou se autor často opírá, není vlastrrí akademickému
zpracováni, ale novinové formě. Pravopisje bezchybný.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, jeji silné a slabé stranky,
původnost tématu a závěrů apod,)
Michal Pavec se roáodl na příkladu zpravodajského deníku iDnes.cz popsat rnývoj internetového zpravodajství
v Česku. Na práci je poťeba ocenit množství informací, které se autorovi podařilo o projektu deníku iDnes.cz
nashromáždit. To považuji za největší přínos práce, která tak v tomto ohledu předstawje solidní dokument o
rozvoji internetového denního zpravodajství v Česku.
Na dnrhou stranu se domnívám, že práce postrádá širší kontextové začlenění jak v úvodní teoretické části, tak
svým způsobem i v části věnující se deníku iDnes, Práci by prospěl větší odstup od předkládaných informací a
větší vůIe k jejich zobecnění. Interpretaci textu také ztěfuje skutečnost, že metoda práce není zcela ňejmá.
Diplomovou práci celkově doporučuji přijmout k obhajobě a nawhuji hodnotit jako velmi dobrou.

5. oTÁzKy NEBo NÁtuĚry, K NIMž sE pŘI oBHAJoBň DIpLoMANT Musí vylÁnŘrr:

6. NAVRIiOVANÁ ZNÁMKA (,,kliknutím" zakíížkujte vybrané hodnocení)

výborně [ - velmi dobře X - aonre D - nedoporučujikobhajobě !
ZDŮVODNĚNÍ V PtÍPaPĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: Podpis;

5.1 Vysvětlete prosím, iakou metodu iste si pro zpracování diolomové oráce zvo117?

5,2 Do jaké míry se stal deník iDnes skutečn]ím vzorem pro ostatní české tituly irrternetového denního
zpravodaiství? (Stal-li se vzorem)

5.3

5.4

Hoío , ve dvou a zašlete elektronicky na adresu katedry!


