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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) 
Autorka se zaměřila na fenomén dodatečného upravování textů v online ne-audiovizuálních médiích. Už 
samotným výběrem tématu pojmenovala závažný problém, který však je před běžným uživatelem skryt a který 
však míří k podstatě etiky novináře. Její zjištění, která postavila na výsledcích sběru dat pomocí vlastního 
softwaru (!), jsou varující. Až na naprosté výjimky se česká online média zatím „nenaučila nést odpovědnost, ani 
etická rizika“ (parafrázuji text ze str. 31), a pravděpodobně nepochopila, že tzv. oprava, příp. omluva nemusí být 
negativní, naopak může zvednout i důvěryhodnost toho kterého média. To ostatně Palkosková rovněž dokládá na 
příkladech zahraničních serverů. 
Teze práce byly naplněny vrchovatě. Původně autorka chtěla analyzovat zahraniční servery a další netextové 
obsahy, považuji za správné, že se nakonec rozhodla svůj úhel pohledu zúžit.        
    
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 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) 
Práce přináší teoretický kontext proměnlivosti i Baumanovy „tekutosti“ a operuje zejména s pojmy 
transparentnost a důvěryhodnost. Autorka dokládá, že mezi těmito dvěma pojmy je vzájemná velmi pevná vazba a 
jeden ovlivňuje druhý. Vybírá čtyři prvky možné transparentnosti: časové zámky, zapojení publika, sekci oprav a 
dostupnost předchozích verzí článků. Dokládá, že například ani jeden z českých zpravodajských serverů 
neumožňuje uživatelům nahlédnout do starších verzí článků nebo že kromě aktualne.cz a částečně idnes.cz nemají 
ani prostor pro případné opravy. Na vybraných kauzách (Petrlík, Břeclav, romský pokladník) svá tvrzení ilustruje. 
Za podstatné považuji výsledky kvantitativní analýzy pomocí verzovacího skriptu a konkrétní výstupy v článcích 
uvedených v příloze, kde jsou různé verze článků barevně odlišeny.    



     
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 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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, která pracuje primárně s online zdroji, neboť kyberprostor 
internetu je i jejím tématem, považuji za splněné. Autorka dokazuje, že se seznámila i s teoretickým kontextem 
myšlení o online médiích (Karlsson, Silverman), jakkoli je to pro ni spíše okrajové. Podstata práce tkví v praktické 
analýze.  
  
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Jak už jsem uvedl výše, považuji práci za velmi přínosnou. Je jakýmsi corpem delicti, názorně dokazuje, že k 
dodatečným úpravám textů v online médiích dochází, a to poměrně často, a zároveň, že český online zpravodajský 
svět se ještě s principem transparentnosti nenaučil úplně čistě pracovat.    
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Uvádíte, že „primární je si uvědomit etická rizika, která s sebou nese snadná přepsatelnost zpráv“. 
Konkretizujte, jaká etická rizika to jsou.     

5.2 Kde je podle vás hranice, že on-line médium by se už mělo tzv. omluvit? (Pravopisné chyby, stylistické 
chyby, faktické chyby, upřesňování číselných údajů,  apod. - jak píšete) 

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

      
 
 
Datum: 30. května 2014                                                                       Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


