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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) 
Cíl práce je jasný - pojmenovat úskalí, která se mohou objevit v občanské žurnalistice vzhledem k novinářské 
etice. Autorka si ovšem téma zúžila na české blogy. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka si vybrala ke zpracování jen některé texty, není například jasné, proč nesáhla po bakalářské práci Petra 
Třešňáka s názvem Novinářská etika v oblasti nových technologií, obhájené na FSV UK v roce 2005. Nikde také 
nemluví o Etickém kodexu SNČR, i když by jistě stálo za to ho porovnat s kodexy blogerů vybraných 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 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Zatímco přílohy jsou velmi vhodně zvoleny, problém je - a autorka není sama - s citační normou a poznámkovým 
aparátem. V textu nejsou uvedeny stránky, odkud autorka cituje, ty se naopak objevují v závěrečném seznamu 
literatury, ale jenom někde. V závěrečném seznamu literaratury je někdy uvedeno, kolik má kniha stran, jinde to 
ale není. Dokážu to pochopit u cizojazyčných textů, ale těžko to chápu např. u publikace Jirák - Köpplová: 
Masová média atd. Práce vykazuje různé nedostatky v jazyce (vynechaná slova s. 3  na konci,  nebo na s. 35,  
nebo naopak zdvojená slova - s. 6/7. Podivná je několikrát se opakující vazba "občané se začínají participovat", 
nejde tedy o překlep, ale o dojem autorky, že to je správně. Stejně tak není správně potencionální, ale 
potenciální. Proč píše Idnes se dozvíme až na s. 22, podle mne by to mělo být už v úvodu, protože čtenář se může 
divit, proč se liší psani autorky a používané psaní na webu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Vezmeme - li to mechanicky, tak do s. 28 autorka jenom popisuje, co je etika a co jsou tzv. nová média. Je jasné, 
že je potřeba některé věci definovat, ale tady jde o deskripci. Vysvětluje, co je internet, Facebook, Youtube, 
Twitter apod. Očekávala bych, že se autorka po prostudování kodexů např. pokusí definovat obecnější pravidla, 
kterými by se internetové sdělování mělo řídit.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč autorka neuvedla Kodex SNČR? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


