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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) 
Autor zúžil cíl, oproti tezím se zaměřil jen na jednu virtuální komunitu. Zúžení je v práci vysvětlené (str. 10) a je 
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 4 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Jana Dvořáka je velmi poctivá a autentické. Je z ní (zde možná hodnotím i průběh konzultací) 
zřejmé, že autor považuje zkoumání zvoleného tématu za osobní záležitost.  
Teoretické části není mnoho, co vytknout. Poměrně heslovitě, ale uspokojivě, shrnuje poznatky k mezníkům ve 
vývoji internetu, problematice komunit/virtuálních komunit a virtuálních komunit jakožto oblastí s principy 
veřejné sféry. Citát z Balonovy publikace na str. 34 nedává smysl, část textu asi vypadla. 
Praktická část nemá tak vysoké kvality, jako část teoretická. Práce je postavena na metodě etnografického 
zkoumání v prostředí internetové komunity (netnografie), nicméně práci schází explicitní představení 
výzkumného nástroje. Vhodné by bylo použít nástroj, který by suploval/adaptoval záznamové archy používané 
při etnografických výzkumech v reálných terénech.  
Rozdělení na úroveň indivduálního uživatele, komunitního života a celospolečenskými tématy inspirované 
diskuze funguje velmi dobře. Analýza dat v rámci těchto velkých sekcí ale zcela neodpovídá zásadám kvalitativní 
analýzy - na mnoha místech působí spíše jako soubor náhodných povšimnutí, než jako vybudované kategorie 
kvalitativní analýzy (např. začátek kapitoly 4.4). Zde se mísí jevy skutečně vzlínající z dat (opozice, 
marginalizace, soběstačnost) a jevy, jejichž původ je nejasný: psaná a nepsaná pravidla a jazykové prostředky. 
(Budí to dojem, že u těchto jevů prostě autor "měl dojem", že jsou nějak důležité. Také se zda, že problematika 
opozice, v níž existují uživatelé fóra, tj. konflikt klasické a digitální fotografie/fotografování, není vyčerpaná. Na 



jedné straně temnakomora.cz vznikla, aby se diskurs o klasické fotografii nerozptyloval nikam nevedoucím 
vymezováním se vůči digitální technologii, na druhé straně toto vymezování se na temnakomora.cz soustavně 
probíhá. Tato několikavrstevná realita by mohla být zdrojem komplexnější interpretace.  
V částech věnovaných rozdílu mezi zájmovou a angažovanou komunitou práce přináší zajímavá data (citace 
diskusí) dokazující plynulost přechodu mezi nepolitickým a politickým v internetových diskusích (např. citace 
uživatele "hypnogen" na str. 58 nahoře).  
   
 
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.)  

1 

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   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je ve všech sledovaných parametrech na uspokojivé úrovni. Grafická prezentace úryvků z internetové 
diskuze a uvození nicky uživatelů mohly být řešeny přehledněji.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Navrhuji, aby práce byla doporučena k obhajobě a klasifikována známkou velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Existoval nástroj při sběru dat a jaká byla jeho podoba? 
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! 
 


