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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) 

      

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

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 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce má logickou strukturu, část 4.1 je poněkud nelogicky nazvaná Operacionalizace ačkoliv se její první část 

věnuje Tématu výzkumu. I když autorka pracuje s vcelu s bohatým rejstříkem literatury, existují tituly, které jsou 

k tématu relevantní, ale zahrnuty nebyly. Ke kapitole 2 Definování základních pojmů se hodí článek Jakuba 

Macka v Mediálnch studiích dekonstrující termín nová média. Autorka také mohla zahrnout více literatury 

k tématu "nových médií", u pojednání o kritice modelu veřejné sféry J. Habermase je více než vhodný kritický 

sborník vydaný při příležitosti překladu díla do anglického jazyka editovaný Craigem Calhounem. Kapitola 3 

Vymezení teoretických konceptů rozprostírající se na stranách 30-36 působí jako pouhá rešerše jedne knihy 

(Feree), ačkoliv je ke konci doplněna citacemi i jiných autorů. Z hlediska metodiky autorka volí metodu 

relevantní, nicméně nemohla naplnit cíl uvedený také v závěru práce: "…porovnat veřejnou sféru v prostředí 

internetu s veřejnou sférou v tištěných médiích." Autorka se vzásadě zabývá jen tématickým rámcem vybrané 

problematiky a otázkou přístupu do mediálních sdělení, což jsou otázky pro analýzu mediované veřjené sféry 

rozhodně zásadní, nicméně ne vyčerpávající, z tohoto hlediska působí definovaný cíl jako příliš odvážný.  

 

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 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Na některých místech se v textu vyskytují překlepy (např. na straně 23: "Four Theories of the Press autorů Freda 

Sieberta, Theodora Petersona a Wilbura Chramma"). V několika málo případech autorka nedodržuje pravidla 

skloňování: "… ale i dalšími teoretiky zastávající podobné pohledy" (str. 39)  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předkládaná diplomová práce splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ práce. Nicméně svou koncepcí i 

obsahem jde spíše o rutinní zvládnutí problematiky, než o inovativní či výjimečně přínosný text.   

 

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! 

 


