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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) 

Výsledná práce není v rozporu se schválenými tezemi. 

 

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 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 4 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Autorka přistoupila k tvorbě své diplomové práce tak, že nevyužila průběžných konzultací s vedoucím 

diplomové práce. Doručila mu až její finální podobu, a to v době, kdy stěží bylo možné učinit v textu nějaké 

výraznější změny. Teoretická východiska jsou do značné míry příliš obecná, zejména zevrubné pojednání  

o vývoji médií a mediálních systémech se jeví až jako nadbytečné a s tématem související spíše okrajově. 

Vhodnější a přínosnější by v tomto ohledu bylo ucelenější zasazení tématu do kontextu aktuálních vývojových 

trendů médií, což se s ohledem na povahu tématu přímo nabízí, jelikož existence tištěného časopisu Reportér  

je s některými vývojovými trendy, jak jsou akademiky pojmenovány, dokonce v nesouladu. Ani výzkum není 

vysloveně spjatý s tématem, mohl by být proveden v souvislosti s jakýmkoliv tématem, které se zabývá 

problematikou koexistence tištěných a online médií. K technice provedení výzkumu sice není nezbytné mít 

připomínky, nicméně výsledky alespoň mohly být interpretovány více v kontextu tématu. Téma práce nezcela 

koresponduje s jejím obsahem. 

 

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  4 

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 4 

 

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

Zásadní připomínka směřuje ke grafické podobě práce. Popisky u grafů vložených do těla práce, které znázorňují 

výsledky výzkumu, jsou takřka nečitelné nebo přinejmenším špatně čitelné, a to i pro člověka se zcela zdravým 

zrakem. V příloze jsou popisky u týchž grafů nepatrně čitelnější, ovšem v podstatě neexistuje žádný důvod,  

proč jsou tytéž grafy k dispozici dvakrát, jednou v těle práce, jednou v příloze. Výhrady je nezbytné mít  

i ke grafické podobě poznámkového aparátu, v němž se projevuje různorodé řádkování. U některých odkazů  

do zdrojů v poznámkovém aparátu je uvedena konkrétní strana (jsou uvedeny konkrétní strany), z níž (z nichž) 

bylo čerpáno, u jiných tento údaj schází. Objevují se také odchylky od platné kodifikace pravopisné normy, 

ovšem nikoliv v zásadním množství. Otázkou také zůstává, jaký byl zvolen systém řazení v případě seznamu 

online zdrojů. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce Anežky Svobodové se pohybuje na hranici mezi doporučením a nedoporučením k obhajobě. 

V žádném případě toto stanovisko neodráží přístup autorky ke konzultacím s vedoucím práce, který se domnívá, 

že záleží na každém, do jaké míry konzultačních služeb využívá či nevyužívá, důvod je pouze ten, že text 

vykazuje po obsahové i formální stránce výrazné nedostatky. Práce přesto splňuje, byť s výhradami, základní 

požadavky na odborný text příslušného charakteru, proto ji doporučit k obhajobě lze. Co se týče navrhovaného 

hodnocení, s ohledem na zmíněné výtky není možno doporučit její klasifikaci stupněm lepším než DOBŘE. 

 

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

5.1 Pokuste se shrnout dosavadní akademickou diskusi o placeném/bezplatném přístupu k obsahu  

na internetu. 

5.2 Představte existující modely placení za obsah (nebo za část obsahu) a doložte je konkrétními příklady. 

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

 

                 15. ledna 2017                                                                                                PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

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

 

 

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

 


