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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) 
Výsledný text doznal ve srovnání s tezemi zásadních rozdílů - spolu se změnou analyzovaného období se 
posunulo těžiště práce od, řekněme, politiky/filosofie remediování facebooku (viz původní hypotézy mířící do 
oblastí typu "kdo má právo se o fb vyjadřovat, komu je vstup odepřen", "ideologická východiska prezentace fb" 
atp.) směrem k více konkrétní, provozní deskripci nástupu nového média (skrze obsahy médií tradičních). 
Změny autor komentuje a vzhledem ke zdařilému výsledku je lze bez problémů akceptovat. 
 
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 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce tvoří organický celek detailně rozpracovaného teoretického výseku a z něj vycházející 
kvantitativní obsahové analýzy, prověřující dílčí východiska a poskytující řadu výstupů pro poučenou 
interpretaci.  
Statisitcké nástroje mohly být sice využity sofistikovaněji (jenže u které za poslední roky obhájené DP 
s kvantitativní OA ne?), minimálně jeden moment prováděné analýzy působí metodologicky nekorektně 
("některá témata se objevila  až při samotném kódování... i ta jsem se rozhodl do třídění zapojit", str. 51), ale to 
jsou jen detaily - zvláště při vědomí, kolik primárních textů autor zpracoval (téměř 2000 okódovaných článků) 
a zřejmě ze skromnosti toto nijak nezdůrazňuje.  
Úvodní a závěrečné kapitoly se mi ve srovnání s ostatními zdají poddimenzované.   
 
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.)  

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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Od grafické úpravy po použití jazyka, vše bez výhrad. Snad jen se psaním velkých písmen autor svedl ne vždy 
úspěšný boj (1. Vydání na str. 6, Inovační Žurnalismus na str. 36, tzv. Nová média na str. 79, Český 
akademický prostor v tezích), občas se objevují i chybně uvedená jména odkazovaných autorů (Krippendorffand 
v tezích, boyd na str.23, Boorstein opakovaně na str. 29). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně - text svědčí o 
tom, že jeho autor je schopen vyčerpávající teoretické rešerše i provedení navazujícího výzkumu, navíc se (onen 
text) v budoucnu může stát dobrým datovým svědectvím z doby, kdy facebook a sociální sítě obecně byly 
horkou novinkou mediální komunikace.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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! 
 


