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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      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce odpovídá zadaným tezím a dokládá, že se autorka v daném oboru orientuje a využívá své praktické 
znalosti.  
 
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 2 
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) 
Přes své znalosti a značný studijní vklad autorka v některých pasážích nepostupovala zcela precizně. Dílčí závěry 
by bylo třeba více podložit argumenty nebo  zdroji.   
 
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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Skutečný přínos této práce je v provedeném výzkumu a jeho interpretaci. Solidní úroveň zpracování vystupuje  
v momentech, kdy se autorka zbaví odborných klišé (např. na str. 24: "Znovu připomínám, že žijeme v digitálním 
věku") a věnuje se vlastní interpretaci výsledků. Z formálního pohledu práce splňuje příslušné požadavky.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce Karolíny Pelikánové je dobrou analýzou segmentu médií, kterým se většinový zájem spíše vyhýbá. Na 
práci je nutné ocenit nejen samotné zaujetí pro dané téma, ale především zapojení řady zkušeností, které vhodně 
doplňují poznatky získané ze studia. Určitým nedostatkem práce je poměrně omezené využití odborné literatury. 
Je však skutečností, že k uvedenému tématu mnoho  odborné literatury v ČR nevyšlo a autorka by se musela 
opírat především o zahraniční zdroje, což se zase neslučuje často s českou skutečností. Práci také komplikuje 
poněkud násilná snaha uplatnit některé akademické závěry, které se však vztahují spíše obecně k masovým 
médiím než k segmentu odborného tisku. Je škoda, že autorka alespoň v úvodní, teoretické  části nezmínila, že 
specializovaná média jsou ve své podstatě fungování vlastně velmi blízko sociálním sítím. Dalším 
mínusem uvedené práce je střídání odborného a populárně naučného stylu (např. snaha aktivovat čtenáře obraty - 
ve stylu pojďme se podívat…). Přes uvedené nedostatky však předloženou práci považuji za velmi dobrou.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
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! 
 


