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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) 
Štruktúra práce tak ako je predstavená v tézach zodpovedá aj výslednej štruktúre práce.  
 
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 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka Dominika Jiroušková predkladá bakalársku diplomovú prácu, v ktorej oceňujem jednak výber témy 
(zameranie sa na jazykovú analýzu tohto typu blogu považujem, vzhľadom na rozčlenenie českej blogosféry, za 
prínosné). S tým súvisí aj druhé pozitívum práce, t.j. okrem sprehľadnenia blogosféry zo svetovej perspektívy 
autorka prináša priblíženie stavu domácej scény. Na základe jazykovej analýzy tak autorka dospela k 
zaujímavým interpretáciám.  
Výhodou práce je fakt, že autorka analyzovaný blog nezvolila náhodne, ale ako sama uvádza, je jeho dlhodobou 
čitateľkou, čo jej zaiste uľahčilo mnohé aspekty analýzy a učinilo ich interpretáciu prirodzenejšou. Na druhej 
strane je práve táto oboznámenosť autorky s blogom zároveň aj nevýhodou, keďže stanovenie vzorky 
analyzovaných článkov prebehlo značne selektívne. V tomto prípade by možno nebolo na škodu, ak by autorka 
bližšie konkretizovala analyzované obdobie a vyhla sa výberu článkov zámerne hodiacich sa pre účely analýzy. 
Takisto by prácu zatraktívnilo využitie väčšieho množstva konkrétnych príkladov v analytickej časti. 
 
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 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 



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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

     

 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Dominike Jirouškovej sa podarilo splniť všetky požiadavky kladené na bakalárske práce. Jej práca prináša 
pohľad na jeden aspekt aktuálnych vplyvov online komunikácie - prenikanie hovorovej formy jazyka do 
písaného prejavu, čo autorka následne vníma ako jav pozitívny (v ktorom si autor buduje s čitateľmi bližší 
vzťah). Zachovanú logickú štruktúru práce mierne narúša už len nedodržiavanie jednotnej citačnej normy, čomu 
by sa bolo vhodnejšie vyvarovať a používať rovnaký štýl odkazovania. Za slabšiu stránku práce považujem 
využitie literárnych zdrojov - bolo by vhodné, ak by autorka v práci frekventovanejšie odkazovala na iné štúdie a 
obdobné výskumy.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 

     

 
5.2 

     

 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

     

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


