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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Zvěřina Jiří  

Název práce: Monetizace digitálních obsahů zábavního charakteru  

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Vodičková Karolína 

Pracoviště: IKSŽ 

 

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) 

V menší míře se výsledná práce odchyluje od teze ve vymezení zpracovávaného materiálu, v úvodu výsledné 

práce autor zdůvodňuje odchýlení od teze.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 

 

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

Autor závěrečné práce užívá vhodné publikace a další zdroje, které tvoří teoretický rámec práce. Obsah práce 

rozvíjí jednotlivé myšlenky v logické návaznosti. Autor charakterizuje jednotlivé typy digitálních obsahů s 

ohledem na možnosti monetizace. Pro praktickou část byla zvolena odpovídající metodologie. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F.  Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

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

Struktura bakalářské práce odpovídá stanovenému cíli, který si autor klade v úvodu práce - popis historie, vývoje 

a základních principů digitálních médií a jejich monetizace. Autor užívá vhodné přílohy, kdy součástí práce jsou 

obrázky a grafy ilustrující výsledky dotazníkového šetření.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce zpracovává atkraktivní téma, které autor strukturuje vhodným způsobem. Popisuje 

charakteristiku trhu a jeho vývoje, dále zohledňuje vliv sociálních sítí a jakým způsobem ovlivňují monetizovaný 

obsah. Praktická část je zpracovaná velmi komplexně, kdy autor se věnuje postoji uživatelů, charakterizuje 

infrastrukturu trhu na vybraném vzorku a zároveň zahrnuje rozhovory s tvůrci. V případě rozhovorů s tvůrci 

zábavních obsahů bohužel autor neuvádí detailnější syntézu výsledků získaných dat. Například, zda se ve 

výrocích shodují, uvádí rozdílné výhody a nevýhody nebo zda je vnímání problematiky shodné pro rozdílné 

tvůrce (autor zvolil grafického designera a hudebního producenta). 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Metaverse - virtuální světy a monetizace  

5.2 Vnímáte sociální síť herohero jako vhodný způsob monetizace digitálního obsahu? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Antiplagiátorská kontrola vykazuje shodu 11%, důvodem je užití citací a zdrojů, které jsou často využity 

v absolventských pracích oblasti mediálních studií. 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 8.9.2022                                                                                          Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


