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POZOR: Vpočítači vypliíujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplněníhotový posudek vytiskněte,

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry.

Typ posudku ("kliknutím" zakřížkujte platnou variantu)
Posudek vedoucího práce [gI Posudek oponenta O

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Jana Vejříková

Název práce: Sociální užití internetové komunikace v lokálním prostředí malého města

Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Reifová Irena
Pracoviště: IKSŽ KMS UK FSV

')'h dbkřížk ., "1 VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZí A VÝSLEDNÉ PRÁCE ( klikn
"

utím za 1 ujte vy rane o nocem
Odpovídá Odchyluje se od Odchyluje se od Odchyluje se od Neodpovídá
schváleným tezí, odchýlení je tezí, odchýlení je tezí, odchýlení není schváleným
tezím v práci v práci v práci zdůvodněné tezím

zdůvodněné a je zdůvodněné, ale a není vhodné
vhodné není vhodné

1.1 Cíl práce [gI O O O O
1.2 Technika práce [gI O O O O
1.3 Struktura práce [gI ·0 O O O

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce se nijak výrazně neodchyluje od plánhu stanoveného vtezích.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -
• '" v k ln ' h I d čné)ještě a ceptovate e - temer nevy: OVUJICI ~ zce a ne ostate ne

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkréní popis hlavních výtek)
Jana Vejříková předkládá výtečně zvládnutou diplomovou práci zaměřenou na méně obvyklé aspekty užití
internetu v regionálním měřítku. Práce je příspěvkemkjednomu z nejnovějších témat sociální teorie nových
médií, ke studiu "translokálních" a "hyperlokálních" forem působení digitálních technologií na užívání a
zakoušení prostoru. Práce má vynikající teoretický úvod, zejména kapitoly týkající se etnografie internetu a části

rekapitulující nové poznatky o zvláštnostech publik nových médií, jsou cennou syntézou. V teoretickém úvodu
by mohlo být věnováno více prostorupojmu globalizace a napětí mezi jejími ustavujícími procesy regionalizace
a univerzalizace.
Výzkum zpracovává data z pozorování a hloubkových rozhovorů. Pozorování autorka zaznamenala za pomoci
počítačově upravených fotografií, které výborně plní roli artefaktů kvalitativního pozorování (str. 8494).
Interpretaci výsledků pozorování se ale nepodařilo zcela integrovat do kategoriálního systému vztahujíciho ~

k základní výzkumné otázce po lokálních aspektech užití internetu. Pokud jde o průběh kódování a tvorbu
kategorií, velmi oceňuji autorčinu vůli výsledky postupně přepracovávat a přeskupovat tak, abyse dostala blíže
k lokální dimenzi internetových praktik při interpretaci hloubkových rozhovorů.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉPODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE



Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 -4 - 5 - 6 - 7 (jedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -
. št v k t t ln' té vv h 1 d V')jes e a cep-ova e e - emer nevy OYUJICI - zce a ne ostatecne

Flodnoceníznánlkou
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 1

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněněza vlastní zjištění, nedoporučtepráci
k obhajobě a ve "zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaněporušována platná. 2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Excelentní konečná podoba práce je z tohoto úhlu hodnocení daná zejména pečlivou a vyčerpávající rešerší
literatury a zdrojů. Například vystopování evropských projektůHomeNet a EMTEL (pod vedením Rogera
Silverstona) (str. 42 a 43) svědčí o šíři a záběru autorčiných rešerší. Dále o něm svědčí také užití
specializovaných publikací k analýzám pozice internetu v rámci každodennosti (Bakardijeva - Kraut, Brynin,
Kiesler - Jones ...). Autorka neustrnula u klasiků studia každodenního užití médií z BO.leta propracovala se
k nejnovějším aplikacím původních teorií na nová média.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘHODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Práci doporučujik obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována stupněmvýbomě.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY,K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jak vztáhnout výsledky pozorování k hlavní výzkumné otázce týkající se LOKÁLNÍCH aspektůužití

internetu?
.5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakřížkujtevybrané hodnocení)

výborně~ - velmi dobřeD - dobře D - nedoporučuji k obhajobě D
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ./:i..:.Z(tl/l . ~
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IHotový posudek vytiskněte,podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!
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