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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. Drobné změny nastaly pouze v případě její struktury,  
jsou však přijatelné a přispívají k logičnosti výkladu. 
 
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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Pisatelka připravila ucelený teoretický vhled do problematiky, který ošem do značné míry vychází z omezeného 
množství pramenů, a to zejména v případě pojednání o konvergenci, což je fenomén, na nějž lze nahlížet i jinými 
optikami, než studentka navrhuje, nicméně jako východisko pro vlastní výzkum a interpretaci jeho výsledků 
teoretická část postačuje. Za vyzdvihnutí stojí precizně provedený výzkum a jeho závěrečné vyhodnocení  
i zasazení výsledků do širšího kontextu. 
 
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 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
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.) 

1 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka prokázala, že se ve zvolené problematice orientuje. Za velmi hodnotnou je možno považovat závěrečnou 
pasáž, v níž vyhodnocuje výsledky provedeného výzkumu a zasazuje je do širšího kontextu,  
a to s ohledem na teoretické poznatky, jež předložila v první části textu. Byť čtenář bez obtíží rozezná,  
jak autorka při vlastním výzkumu postupovala, jistě by celistvosti výstupu prospělo, kdyby bývala  
před výzkumnou část přidala ještě samostatnou kapitolu vysvětlující jí zvolenou metodiku a její aplikaci.  
Mezi teoretickou a výzkumnou pasáží tak kvůli absenci pojednání o metodice vznikl výrazný předěl,  
který narušuje plynulost výkladu. Na drobné nedostatky lze poukázat i v případě úpravy práce, je nevyhnutelné 
pozastavit se nad umístěním začátku některých kapitol i podkapitol, které jsou na rozdíl od ostatních odděleny 
prázdným prostorem. Ve výtisku, který byl oponentovi k dispozici, je navíc obráceně vevázána poslední strana 
tezí. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Markéta Červenková připravila bakalářskou práci, která se vyznačuje vysokou měrou aktuálnosti a precizně 
formulovanými závěry, jež jsou zasazeny do širšího kontextu. Její dílo si jednoznačně zaslouží být doporučeno 
k obhajobě a i přes výše uvedené drobné výtky klasifikováno stupněm VÝBORNĚ. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Co může usnadňovat, nebo naopak komplikovat orientaci příjemců ve fotogaleriích na zkoumaných 

serverech? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

 
 
           4. června 2015                                                                                             PhDr. Jan JIRKŮ 

 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


