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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) 
Diplomantka pečlivě promýšlela a konzultovala přístup ke zpracování tématu a nakonec se - podle mého soudu 
správně - rozhodla doplnit strukturu práce výkladem o veřejné sféře (kap. 1) a poněkud změnit rozsah 
analyzovaného materiálu (vyloučení homepagí -?- ze vzorku). Změny v Úvodu vysvětluje a myslím, že práci 
prospěly.  
 
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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
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)  
Autorka využívá k tématu veřejné sféry především základní tituly (Habermas, Thompson, Curran) a výchozí 
oborová kompendia (McQuail), méně již bohatou časopiseckou produkci. Na druhou stranu u tématu internetové 
komunikace využívá řadu titulů i jiných oborů (např. posychologie) a dokázala do práce využít i titul, který se 
v češtině objevil až v době, kdy měla téma rozpracované (Deuze 2015). Jistou slabinou jejího přístupu je málo 
kritický odstup a chápání literatury jako autority, jíž se dá argumentovat, ale nikoliv ji zpochybňovat (to se 
v teoretické části projevuje ve vyšším výskytu nekomentovaných citátů. viz např. kap. 1.4). Způsob zpracování 
byl autorkou vyvinut vhodně (i když výsledky kvantitativní analýzy problematizuje práce s poměrně malým 
vzorkem).  
 
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)  
Autorka nabídla logicky vystavěný text, doplněný dobře zařazenými přílohami (hlavně grafické zpracování 
výsledků analýzy čtenáři vhodně doplňuje výklad) a opatřeným spolehlivým a přiměřeně podrobným 
poznámkovým aparátem. Práce, napsaná věcně výkladovým stylem a terminologicky ukázněným jazykem, zjevně 
prošla závěrečnou korekturou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomantka předložila původní a zajímavou práci věnující se dobře zvolené tématu. Z pozice konzultanta 
konstatuji, že diplomantka pracovala pečlivě a soustředěně. Výraznou předností práce je provázanost úvodných 
teoretických výkladů avlastní analýzy (teoretická část jasně a přehledně vysvětluje pojmy a koncepty, které pak 
rezonují ve vlastní analýze - od veřejné sféry a její historičnosti po rozdíl mezi emocionalitou a expresivitou, 
ostatně celý výklad o expresivitě je podán ukázkově) a podrobnost a ukázněnost v prezentaci vlastních výsledků, 
drobnějším nedostatkem je sklon ke zjednodušování výkladu (zvláště při vysvětlování historického pozadí 
některých jevů - viz např. výklad o komercialiazci, kap. 2.3). Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a v případě 
vskutku dobré obhajoby se přikláním k hodnocení "výborně". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


