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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) 
Teze zmiňovaly i "analýzu diskurzu". Ve výsledné práci tento přístup v akci neožívá, přesto tam několik 
metodologických stran (kol. str. 72) v tomto smyslu zůstalo  - v kapitole Analýza komunity uživatelů SN a 
podkapitole Dotazníkové šetření autor vyvolává dojem, že provádí "postrukturální diskurzivní analýzu".  
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autor předvádí slušnou znalost zvoleného výseku mediálněvědní teorie, dokáže rešeršovat a s výsledky pracovat. 
Zdá se mi však čtenářsky nevděčné, že rezignoval na běžné dělení diplomních prací na teoretickou, deskripční, 
metodologickou a empirickou část - předkládaná diplomová práce je různě mísí a autor mezi nimi těká (krom 
ztížené orientace pro čtenáře to s sebou nese i občasné opakování již uvedeného). 
Empirická část je postavena na dotazníkové anketě, provedné pomocí oblíbené (byť častěji u bc. prací) služby 
serveru vyplnto.cz. Autor správně poukazuje na její limity (viz reprezentativitu; ne však vždy, viz otázku po 
četnosti návštěv SN), přesto lze tento výzkum považovat za relativně zdařilý - byť nepřináší žádné hluboké 
analytické ponory a slouží spíše k ilustraci (základní kvantifikace a studnice citátů) autorem stanovených oblastí 
(motivace, hodnoty, aktivita atd.).  
 
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 3 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 3 
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.)  

3 

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 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
I v této části posudku lze konstatovat uspokojivou úroveň, jakkoliv se občas najdou nedostatky typu větší písmo 
(str. 32), barevné písmo (str. 59, 60), velká písmena, malá písmena (Středočeský Kraj, Česká Republika, 
eurosport, slovak sport), terminologie (komentativní žurnalistika). Někdy chybí odkazy na zdroj (viz tvrzení o 
internetových verzích Mladého světa a Svobodného slova na str. 40)  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce po mém soudu představuje velmi dobrý autorský počin a předpokládám, že si autor její tvorbu užil. 
Oponentovi bez fanouškovského zaujetí však k 'hodnocení nejvyšší známkou' chybí přehlednější a logičtější 
struktura, relevantnější metodologie a intenzivnější práce s daty (větší provázanost kategorií, jevů, vlastností).  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


