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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce   X Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Minařík Miloš 

Název práce: Občanský žurnalismus komunitní diskurz  na příkladu Slavisticke noviny.cz
Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Kraus Jiří
Pracoviště:     -

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 X
1.2 Technika práce X
1.3 Struktura práce X

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Velmi kvalitní práce, jejíž cíl, metoda zpracování, struktura i jazyková a stylistická úroveň plně odpovídá nárokům 
kladeným na diplomovou práci v oboru mediálních studií. Autor zároveň prokázal schopnost kriticky pracovat s 
domácí i zahraniční literaturou oboru a vyrovnal se i s náročnějšími prameny oborů blízkých, jako je např. kritická 
analýza diskurzu, teorie kyberprostoru, charakteristika virtzuální komunity.  Ocenění zaslouží i autorova práce s 
termíny, a to i s těmi, které nejsou zcela běžné (diskurz x Diskurz, protokyberprostor).

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 1
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) 
Na práci si zejména cením autorovu schopnost na základě jednoho zpravodajského a komentátorského  webu z 
oblasti sportu (Slavistickenoviny.cz) dospět k obecnějším závěrům, které zahrnují současné vývojové tendence 
mediální scény. To se týká zejména otázek objektivity (ve vztahu k zaujatosti), které mají v alternativních 
fanouškovských médiích specifickou podobu (a jsou také čtenáři i spoluautory reflektovány jako požadavky na 
určitou míru sebekritičnosti) stejně jako nároky na kulturní a jazykovou úroveň publikovaných textů. Šetření, které 
zahnulo čtenáře webu (284 osob) možná poněkud překvapivě ukázalo, že v této komunitě jsou zastoupeny spíše 
střední a starší věkové kategorie (je to proto, že Slavia jako klub se slavnou minulostí už delší dobu prožívá neslavné 
období?); poněkud tu postrádám údaje o dosaženém vzdělání zkoumaných osob, které asi nebylo snadné zjistit. 



Zajímavé je i zjištění, že s nesouhlasem se setkávají i pokusy o jinou než čistě fotbalovou tematiku a interpretaci -
trolling (autorem připomenuté shromáždění iniciované lidmi z oblasti veřejného života a kultury z r. 1964, které 
požadovalo návrat Dynama k někdejšímu názvu Slavia lze naproti tomu chápat jako jeden ze signálů nastupujícího 
obrodného procesu). 
V souvislosti s názory Foucaultovými je třeba připomenout problematiku moci, která rozhoduje o tom, co diskurzem 
je, nebo není.Alternativní webová media tak lze chápat jako jeden z projevů "třetí tváře moci" (Bachrach, P. - Baratz, 
M. S., 1963).

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)

1

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Z mých předchozích komentářů je zřejmé, že práci hodnotím vysoko a že její závěry přesahují problematiku 
fanouškovských webů směrem k obecném problematice současné mediální krajiny.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a závěrů apod.) 
Práce spojuje dobrou orientaci v současné literatuře z oboru mediálních studií, zasvěcený teoretický výklad i anketou 
zdůvodnění rozbor autorsky i čtenářsky propojené komunity uživatelů webu Slavistickenoviny.cz

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Bylo by možné, zejm. na základě Vašich poznatků o fanouškovských webech, alespoň obecně 

charakterizovat sociální charakteristiky příznivců konkrétních fotbalových klubů, jako tomu bylo např. v 
Československu ve dvacátýcha třicátých letech?

5.2
5.3
5.4

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

výborně (ano)
  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ


