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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) 

Zúžení materiálu výhradně na fóra temnakomora.cz považuju za vhodné. 

 

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 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Práce Jana Dvořáka trefně a informovaně analyzuje základní rysy diskurzu na fóru o klasické fotografii a 

zasazuje tento výzkum do šíršího (někdy až příliš širokého) kontextu sociálních věd. Autor prokazuje 

nepochybnou teoretickou erudici a analytické nadání. V mnoha ohledech práce působí mimořádně vyspěle - 

především díky tomu, že autor má i během analýzy neustále na mysli své teoretické otázky. Na druhou stranu 

působí jiné části nadbytečně (jak se např. dotýká oddíl 2.4 samotného tématu práce) a metodologie je 

nedostatečně popsaná (a zřejmě i navržená). Přestože diplomantovo zúčastněné pozorování jistě hrálo roli při 

poznání komunity, samotná analýza pak využívá metod kvalitativní obsahové analýzy. Není však jasné, jak 

analýza probíhala a jak autor sebral jednotlivé citace. V práci je to vysvětleno nešťastně kruhovým způsobem: 

"Příspěvky pro výzkum byly vybrány nenáhodně a metodicky tak, aby v analýze reprezentovaly opakující se 

vzorce jednání uživatele nebo uživatelů." (str. 34) V tom případě se ovšem nabízí otázka, jak tedy autor 

identifikoval ony opakující se vzorce - to už je nám ovšem zatajeno. Co se týče závěrů, potvrzují současný trend 

ve studiu virtuálních komunit  a myslím, že Nancy Baym by s nimi jistě souhlasila. Slibná diskuze by ovšem 

mohla jít více do hloubky i do šířky.  

 

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  2 

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 1 

 

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

Autor píše vyspělým a čtivým odborným stylem a v práci se téměř nevyskytují gramatické chyby (zarazila mě 

ovšem ojedinělá falešná časová věta na str. 54 - "registrace, kdy"). Řazení jednotlivých částí analýzy je ovšem 

poněkud matoucí (některé deskriptivnější části jako 4.5 by mohly být zařazeny dřív). Nesouhlasím s překladem 

"killer implication" jako "vražedná implikace", ale tento termín naštěstí v práci nehraje zásadnější roli.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Jana Dvořáka o svém autorovi vypovídá, že je talentovaný akademik, zdatný stylista a nadšený pozorovatel 

komunikačních interakcí. Z nějakého důvodu (nedostatek času či energie?) ovšem stávající text nedostává svému 

potenciálu. Svědomitější metodologický přístup by autorovi pomohl z tématu vytěžit daleko více. Ono pnutí mezi 

online fórem a velmi hmatatelnou povahou klasické fotografie je např. přesvědčivě naznačeno, ale pak už se 

s ním dál nepracuje. I přes tyto nedostatky považuju práci za hodnotný příspěvek ke studiu "virtuálních" komunit. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře nebo výborně v závislosti na průběhu obhajoby. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Můžete detailně popsat, jak jste dospěl k poznání o "vzorcích jednání" uživatelů temnakomora.cz? 

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! 

 


