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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledná práce odpovídá tezím, jen některá témata jsou přeskupena a zorganizována ve výsledku trochu jinak.
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
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Text je povětšinou významově koherentní, pracovním postupem práce je zejména obsahová analýza a výklad
klíčových primárních textů, které se věnují online etiketě. Dostupné literatury k blízkým tématům je velmi
mnoho, je tedy velmi těžké obsáhnout celý výsek problematiky.
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
2
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.)
3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
1

3.6

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Text je bez větších chyb (až na občasné interpunkční nedostatky); výjimečně se objevují formulační nedostatky.
Místy někdy není zřetelné, kdy jde o myšlenky diplomantky a kdy o přechod k citaci (což neznamená, že
literatura není citována; citace jsou v pořádku). Text je ilustrován mj. praktickými ukázkami užití netikety ve
škole.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Autorka zpracovává nadmíru aktuální téma, kterým je uplatňování zdvořilosti a etikety na sociálních sítích,
zmiňuje též klíčové pojmy, jako je v tomto kontextu netiketa aj., dále zajímavé metafory (elektronický kokain).
Představuje klíčové texty, které vykládají podstatu etikety na webu a přináší další specifika týkající se konkrétně
sociálních sítí. Některá tvrzení jsou k diskusi (principy slušnosti se nemění, s. 68). Oceňuji, že téma vidí v širších
společenských a komunikačních souvislostech (hlavně konec práce). Téma by šlo do budoucna zpracovávat více
empiricky a rozšířit o další příbuzné fenomény, zde jde o analýzu primárních existujících materiálů.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Je to, že se formulování doporučených pravidel chování (na webu) věnují hlavně ženy, náhoda, nebo jde
podle vás o nějakou hlubší souvislost?
5.2
Jaký je v uváděných souborech pravidel vztah jazykových a obecnějších komunikačních doporučení?
5.3
Implikuje podle vás podstata sociálních sítí jiný/jistý typ etikety?
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!

