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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 je zcela v souladu s odevzdanými tezemi. Dokonce je v mnohém rozvíjí a doplňuje.   
 
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 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka měla před sebou obtížný úkol především proto, že se věnuje relativně čerstvému fenoménu na mediální 
scéně. Za předmět své práce si vybrala časopis, který se zrodil jako médium subkultury a věstník současné 
městské kultury. Podařilo se mu však tyto mantinely překonat a stal se globálním lídrem mezi časopisy pro 
mladé – částečně i proto, že byl jeho drzý obsah distribuován zdarma. Toto ladění si udržel i při vstupu na 
internet. Dnes je Vice ukázkovým příkladem dravého online média, které chápe zvyky mladé generace. 
Vzhledem k tomuto dynamickému vývoji existuje jen málo relevantní literatury, která by dokázala postihnout a 
dát teoretický rámec všem změnám, jimiž Vice prochází. Autorka však prokázala schopnost práce se starší 
literaturou a dobře aplikovala tyto závěry na digitální realitu. 
 
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 3 
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.) 
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3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Za hlavní nedostatek práce považuji její chaotičnost. Autorka zřejmě v zápalu pro téma napsala text, jehož 
rozsah se blíží spíše diplomové práci, to s však podepsalo na přehlednosti i koncentrovanosti uchopení tématu. 
Text trpí mnoha odbočkami, ztrátou zaostření – obrazně řečeno chytá se tu mnoho zajíců najednou, ač by tomu 
tak podle předložených tezí nemuselo být. Některé pasáže postrádají kritický odstup, jež by odborné práci slušel. 
Neobratné je leckdy i zacházení s citáty, jimž často chybí následné autorčino „dořečení“ a zasazení do kontextu. 
Přemíra informací a chuť je všechny sdělit zde vítězí nad ucelenou podobou. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Autorka si vybrala téma, které zcela souvisí s aktuálními trendy na mediální scéně. Vice – jelikož cílí na mladou 
generaci – nové podoby mediálních obsahů na internetu. Zde je vidět, že předmětu svého zájmu velmi dobře 
rozumí a je pro něj nadšená. Oceňuji i prozíravé zasazení publika časopisu Vice do širší sociologické teorie 
generací, čímž se práce získala pevné kontextuální ukotvení. Znatelné zaujetí však s sebou nese i jistou míru 
rozvolněnosti jazyka, vyšší koncentraci publicismů či užívání citací z novinových a osobních rozhovorů, jejichž 
výskyt zcela neodpovídá nárokům čistě odborného textu. Ke škodě jinak pečlivě sebraného a bohatého výchozí 
materiálu je pak jeho chaotická organizace.      
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Ačkoli se práce zabývá transformací a růstem média, postrádal jsem v ní údaje o nákladu a čtenosti Viceu 

v jeho začátcích a dnes. Podobně užitečné by bylo i porovnání sledovanosti různých videí a pohled na 
návštěvnost stránek. Proč tato čísla nezmiňujete?    

5.2 Vidíte na současné mediální scéně další hráče, kteří by se inspirovali taktikou Viceu – tedy prorůstáním 
sponzorovaného obsahu s komerční sférou a následným založením vlastní marketingové agentury? Vidíte 
někde etické limity této strategie? Například ve srovnání  s tradičními vydavatelskými domy? 

 
 
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! 
 


