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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A-B 

 

Slovní komentář: 

Autorka zvolenou problematiku zpracovala přehledně a podrobně. K získaným datům přistupuje 

kriticky – nesnaží se zobecnit to, co není možné (viz kap. reprezentativnost dat). 

 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy B 



2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

V práci zůstalo velké množství překlepů (např. poděkování, s. 9, 21, 28, 55 atd.), v některých 

pasážích poněkud vázne koheze textu (např. s. 13). 

Jazykové prostředky zařazené do analýzy v kap. 4 neodpovídají zcela přesně rysům, které si autorka 

stanovila na s. 24, 25 (např. intertextovost, délka textů). 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Oceňuji samostatnost autorky při zpracovávání tématu. Práce neobsahuje zbytečné informace, není 

mnohomluvná. Autorka zvážila zařazení všech částí textu. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Proč autorka vymezuje el. komunikaci pro potřeby této práce v užším pojetí? (např. s. 19) 

4.2 Jak se ve zkoumaném materiálu projevuje odlišnost roviny mediální a konceptuální (viz s. 

19)? 

4.3 Považuje autorka hypertext také za jednu z forem intertextovosti? (s. 21) 

4.4 Pozn. pod čarou č. 15, s. 23: Jaký je názor autorky na toto zjištění? 

4.5 S. 22: Jak se projevuje subjektivně ve vnímání autora časový tlak při reagování na něčí 

status, resp. při zakládání vlastního statusu? 

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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