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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) 

Výsledná práce je v souladu se schválenými tezemi. 

 

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 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Teoretickou část pisatelka otevřela podkapitolou nazvanou Metodologie. Spíše v ní však pojednává  

o metodice své práce, nikoliv o metodologii v pravém slova smyslu. V tezích sice uvedla, že bude kombinovat 

kvantitativní a kvalitativní metody, což činí, když například pracuje s počty textů příslušejících k danému tématu 

a posléze ještě hodnotí jejich obsah, ovšem v metodické pasáži představuje pouze kvantitativní obsahovou 

analýzu. Stručně se v ní zmiňuje ještě o provedeném rozhovoru s Martinou Vojtěchovskou, tuto použitou metodu 

ovšem blíže neklasifikuje. Navazující výklad o trendech internetové žurnalistiky lze označit za přínosný, opírá  

se však pouze o úzké spektrum odborných pramenů. Následuje patrně doslovně vložená autorčina seminární 

práce věnující se etickým aspektům blogů, což je problematika, jež přímo nesouvisí s hlavním tématem 

bakalářské práce. Teoretickou pasáž uzavírá nejspíše doslovný přepis rozhovoru s Martinou Vojtěchovskou 

sloužící jako představení projektu MediaGuru.cz. Nepochybně vhodnějším řešením by s ohledem na případné 

čtenáře bylo utvoření uceleného pojednání o serveru, v němž by zásadní myšlenky z rozhovoru byly 

parafrázovány či citovány a zasazeny do širšího kontextu. Takovýmto uspořádáním a tematickou rozrůzněností 

trpí logičnost výkladu v teoretické sekci jako celku. Praktická část nabízí výsledky vlastního výzkumu,  

které vycházejí z provedené kvantitativní obsahové analýzy a které jsou doplněny o poznatky z hlubší studie 

sledovaných textů, což poukazuje i na blíže nekonkretizované, ať už záměrné nebo nahodilé, užití některé 

z repertoáru kvalitativních výzkumných metod. Vloženy jsou v některých případech i přepisy konkrétních textů 

ze serveru či titulky coby příklady dokládající dílčí závěry. Závěrečná kapitola poskytuje shrnutí všech 

průběžných zjištění. 



 

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 Struktura práce 4 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 

 

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

Pokud by byl přepis rozhovoru s Martinou Vojtěchovskou umístěn v příloze, což bývá v případě kvalifikačních 

prací obvyklým řešením, pokud by nebyla do stati vložena nepříliš tematicky související seminární práce a pokud 

by nebyly uváděny přepisy textů ze serveru MediaGuru.cz, stěží by byl naplněn požadovaný minimální rozsah 

textu, a to 30 normostran. Zařazení metodické podkapitoly na úvod teoretické části se rovněž nejeví jako příliš 

vhodné, logičtější by bylo její posunutí před praktickou část. Kriticky je nezbytné nahlížet i na začleněnou 

seminární práci, a to nejen z hlediska jejího vztahu k hlavnímu tématu. Nebyla-li seminární práce publikována  

a není-li pro eventuální zájemce veřejně dostupná, pak určitě měl být řádně uveden odkaz minimálně  

na převzaté tvrzení Jaroslava Čuříka (viz s. 10 bakalářské práce). Otázkou zůstává, jaký smysl vůbec  

má odkazovat na nejspíše nepublikovanou seminární práci, když by pro čtenáře byla dosažitelná pouze  

na vyžádání u autorky nebo u pedagoga, který seminář vyučoval a není v odkazu ani uveden. Vzhledem k tomu, 

že seminární práce tvoří jen zlomek bakalářské práce a že patrně nebyla publikována dříve než v rámci 

bakalářské práce, nešlo by ani o sebeplagiátorství. Výslednou podobu bakalářské práce naopak není nezbytné 

kritizovat po stránce jazykové či stylistické, protože na nedostatky lze v tomto směru narazit jen zcela výjimečně.  

Ke grafické úpravě už ovšem opět lze mít připomínky. Poukázat je možno na různorodé formátování odstavců  

a na červené vlnovky pod slovem čtenost v přiložených tabulkách. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Téma, jemuž se Anna Zunová věnovala, vykazuje vysokou míru aktuálnosti. Výsledný výstup prezentuje 

tematickou agendu serveru MediaGuru.cz, který by bylo z hlediska typologie Marka Deuzeho (2003) možno 

zařadit mezi komentářové servery. V obecnější rovině tudíž práce přibližuje na příkladu serveru MediaGuru.cz 

funkci serverů tohoto typu, a proto si zaslouží být doporučena k obhajobě, ovšem s ohledem na různorodé 

nedostatky by bylo namístě klasifikovat ji stupněm DOBŘE. 

 

 

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

5.1 Existují nějaké servery, které by se podobaly tuzemskému projektu MediaGuru.cz, i v zahraničí? Pokud 

ano, uvedla byste konkrétní příklady a vystihla, co mají s MediaGuru.cz podobného, nebo čím se naopak 

významně odlišují? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

           1. června 2014 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………… .. 



 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


