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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) 

Práce odpovídá schváleným tezím. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Práce má srozumitelnou a věcnou teoretickou část. Poměrně strohý seznam literatury uvedený v tezích autor 

podstatně vylepšil, i když mírný prostor pro vhodnější (zejm. specializovanější) zdroje zůstává. 

U kvantitativního výzkumu působí mírně problematicky nastavení některých kritérií, neboť se pod ně určité 

fenomény nevejdou. Přestože autor musel na takové případy narazit, nejsou ani předpokládány, ani komentovány 

zpětně. Jako příklady bych uvedl "trolling" (patří pod humor, nebo vulgarismy?) či napůl skryté vulgarismy 

(používání hvězdiček či třeba zdrobnělin).  

Práci by prospěl závěr zasazující získané statistiky do nějakého širšího kontextu (ať už současné žurnalistiky či 

teorie médií). 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 



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

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Práce má logickou strukturu, podloženost jednotlivých závěrů je relativně v pořádku. Vytknout by se daly jednak 

již zmíněné případy fenoménů, které se nevejdou do žádné z kategorií, za druhé pak subjektivní vyhodnocování 

některých kritérií (např. výrok „proudovým letadlům vypnout proud a bude klid… [tj. ticho v okolí letiště]“ 

bych v kontextu toho, že jde o nadsázku - což autor konstatuje - nevnímal zároveň i jako zjednodušující závěr; 

spíše bych kladl otázku, zda to nějaký závěr je. Toto jsou však obecná úskalí daného druhu výzkumu.) Celkově je 

však materiál zpracován kvalitně a systematicky. 

Citace jsou pojaty za pomoci poznámek pod čarou, které obsahují plnou citaci daného zdroje. Harvardský systém 

by byl podle mého názoru mnohem vhodnější. 

Práce obsahovala jen drobné překlepy. 

Grafická úprava práce je poněkud zvláštní a místy nekonzistentní - mezi odstavci je řádek mezera, místy však 

nikoli. Odstavce začínají bez odsazení prvního řádku, některé je však mají. Graf na str. 20 je značně nepřehledný, 

protože výseče jsou v odstínech zelené a nelze je zcela odlišit - autor to takto sice převzal, ale mohl to pro 

přehlednost nějak přebarvit či očíslovat. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce je provedena dosti kvalitně, její cíl však působí až zbytečně skromně. Prospělo by zasadit závěry do širšího 

kontextu, zároveň by mohl více zaznít vlastní názor autora.  

V kapitole 5.7 autor prezentuje dva rozfázované postupy analýz obecně; v kapitole 5.8 (o zvolené metodě 

výzkumu) se však vyjadřuje jen k několika málo bodům z nich; ve výzkumu však všechny nezbytné body 

naplňuje - jejich teoretické uchopení by ovšem patrně pomohlo odstranit dílčí metodologické nedostatky, které se 

v jinak celkově systematickém a přehledném výzkumu objevují. 

Celkově autor svou prací prokázal, že umí vytvořit smysluplný a systematický výzkum a zasadit ho do kontextu 

kvalitního teoretického úvodu. 

 

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

5.1 Má nějaký vliv na zkoumaná kritéria forma komunikace - konkrétně vpisování názoru do malého 

textového okénka? 

5.2 Do jakého období spadá hlubší historie internetu? 

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

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

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


