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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 posunula cíl práce od sledování vývoje jednotlivých rubrik a sekcí  v rámci internetových stránek ČT 
směrem  k formálně vymezeným časovým etapám, které nereflektují v plném rozsahu podstatné obsahové, 
technologické a organizační mezníky ve vývoji internetových aplikací ČT. Vedoucí práce neměl možnost do 
koncepce  zpracování tématu zasáhnout, protože neobdržel včas práci v hotové  podobě.   
 
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 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 4 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Teoretická část práce působí spíše jako nastínění problematiky ve formě prvotních poznámek a ve svém výsledku 
charakterizuje proces digitalizace značně obecně a chaoticky, na což jsem autorku upozornil už v mailové 
korespondenci. Praktická část práce je zpracována analogickým způsobem:  údaje a informace o základních 
meznícících vývoje internetových aplikací ČT třídí autorka velmi selektivně a nahodile (viz. chronologická 
periodizace bez vztahu ke skutečným událostem a faktům - např. utváření webových stránek jednotlivých kanálů 
- tedy prezentačních  a zpravodajských webů,  online archiv,  vznik divize Nových médií, sociální sítě,  zavádění 
hybridních a mobilních platforem - ve všech těchto případech chybí potřebný kontext). 
 
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 4 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 3 



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.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Na práci je očividně  patrné, že byla dokončována v časové tísni. Obsahuje  formální nedostatky jak z hlediska 
správného vedení poznámkového aparátu a citační normy  (např. str. 5, 7, 9, 14), tak z hlediska  jazykového  a 
stylistického (viz str.3, 6, 7, 9  - gramatické chyby, neopravené překlepy, opakující se textové pasáže, neobratné 
formulace  atd.) 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Vzhledem k výše uvedeným obsahovým připomínkám a formálním nedostatkům se práce pohybuje na hranici 
doporučení k obhajobě.  Autor posudku se proto domnívá, že  přijetí práce  bude záviset na kvalitě a úrovni 
obhajoby, ve které by měla diplomantka pečlivě zdůvodnit nedostatky a důkladně  reagovat na připomínky.  
 
 
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! 
 


