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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 se v odevzdané podobě v žádném svém aspektu nijak výrazně neodlišuje od záměru, jak je formulován 
v tezích  diplomové práce. 
 
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 1 
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 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Hany Pražákové sleduje formování nového poměru sil mezi rolí "staré" televize (vysílání 
dostupné z televizního přijímače) a televizních obsahů dostupných z internetu v mediálních repertoárech 
současné generace středoškolské mládeže. K tématu přistupuje kvantitativním i kvalitativním způsobem, provádí 
kvantitativní dotazníkové šetření na vzorku 209 respondentů a na základě respondentských rozhovorů s dalšími 
12ti respondenty proniká k interpretacím sledovaných jevů. 
Práce je otevřena velmi kvalifikovaným a obsáhlým úvodem, který se týká klasických i zcela aktuálních a sotva 
pár let starých konceptů z oblasti sociálního užití médií. Autorka si zvolila téma vztahující se k jednomu z 
nejdynamičtěji se proměňujících teritorií mediálních studií (transformaci publik) a perfektně se jí podařilo 
zachytit základní otázky, které debatu o transformaci publik konstituují (debata "od publik k uživatelům" nebo 
debata "existuje nová mediální generace?", apod.)   Současně prokázala schopnost si udržet odstup i od 
"chytlavosti" některých redukcionistických pohledů na změny auditoriálních praktik, viz např. její kritické čtení 
technologicko-determnistických teorií o "net generation" či "digital natives", str. 48-49.  
Kvantitativní dotazníkové šetření vychází z jasně formulovaných hypotéz a přináší skutečně relevantní poznatky, 
které jsou jinak generované pouze v komerčně zadávaných (uzavřených) výzkumech životního stylu 
(technologické vybavení domácností a dětských pokojů, čas strávený s vybranými technologiemi, společnost při 
sledování, apod.), str. 72-97. V případě provádění některých výpočtů a následných vizualizací by zvyšovalo 



výpovědní hodnotu prohození proměnných při krostabulaci a následné umístění řídící proměnné (té, na kterou se 
ptá danná výzkumná otázka) na osu x a závislé proměnné na osu y (např. v případech grafů č. 5 a 6). 
Respondentská interview byla vedena pečlivě a s respektem vůči zásadám tohoto typu sběru dat. V prezentaci dat 
není zcela zřejmé, co je vlastně výsledným kategoriálním systémem analýzy dat, tj. této části práce mírně schází 
explicitní označení a nominalizace kategorií. Výzkum však přinesl velmi relevantní zjištění, která by obstála i 
jako výsledek profesionální výzkumné práce aspirující na publikování. Jde zejména o zjištění paradoxu, kdy 
teenageři odsuzování televizi ale přitom ji užívají jako inspirace při tvorbě vlastních menu. Určitě se jedná o 
další argument proti teoriím prosazujícím diskontinuitu klasických a nových médií. Stejně relevantní je zjištění, 
že při rodinném sledování televize jsou obsahy samotné pro tuto věkovou kategorii skoro irelevantní ("televizor 
bez obsahu"), zatímco ve skupině vrstevníků jde naopak o sdílení obsahů on-line, imaterializaci televizního 
vysílání a tedy "obsahy bez televizoru".   
 
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  1 
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.)  

1 

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

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka se suverénně pohybuje v terminologii dané specializace mediálních studií, kromě klasických konceptů 
(Lull, Silverstone, Morley) dovede bezchybně zacházet i s horkými inovacemi, což je úzce propojeno 
s úctyhodným množstvím prostudované, použité a správně citované literatury. Na některých místech se objevují 
drobné překlepy a největším formálním nedostatkem je bohužel to, že při automatickém číslování kapitol došlo 
k neodhalené chybě, což mírně snižuje orientaci čtenáře v textu. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Hany Pražákové je na vynikající úrovni, pochybení jsou zanedbatelná a navrhuji, aby byla 
přijata k obhajobě a klasifikována stupněm výborně.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Popište, prosím, jak jste prováděla kódování rozhovorů a navrhněte několik explicitních kategorií, do 

nichž na základě třídění sledované jevy spadají. 
5.2       
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! 
 


