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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) 

Odchylky od tezí jsou řádně zdůvodněny v úvodní části práce. Tyto změny přispívají k logičnosti výkladu. 

 

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) 

Autor pracoval jak s oborovou odbornou literaturou, tak se zpravodajskými, publicistickými a popularizačními 

texty, a to s ohledem na dosud nedostačující pokrytí sledované problematiky akademickými texty,  

o němž se zmiňuje i na straně 4 bakalářské práce. I tak se mu ovšem povedlo vytvořit dostačující teoretický 

rámec pro následnou interpretaci zjištění vzešlých z vlastního výzkumu. Snad jen návrh redukovat pojem nová 

média na pouhé sociální sítě nelze považovat s ohledem na to, jak se s ním ve většině odborných pramenů 

operuje, za příliš vhodný. Celkové kvalitě výsledného výstupu významně prospívají precizně utříděná zjištění  

z vlastního výzkumu a představení vlastního projektu. Metodika výzkumu a užité výzkumné techniky jsou řádně 

představeny, je jednoznačně patrné, že jde o důkladně promyšlené postupy. Obsah výrazně převyšuje standard 

bakalářských prací, odevzdaná práce by mohla bez výhrad být i vynikající prací magisterskou diplomovou. 

 

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 

2 



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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Bakalářská práce splňuje všechna formální kritéria kladená na odborné texty příslušného charakteru. Drobné 

připomínky je nezbytné směřovat ke způsobu zápisu odkazů do zdrojů i k seznamu zdrojů. Některé poznámky  

v poznámkovém aparátu jsou zarovnány do bloku, jiné k levému okraji. Číslo ISBN je uváděno bez pomlček. 

Část internetových adres v odkazech zůstala podtržená nebo v modré či fialové barvě. Precizněji mohlo  

být přistoupeno k formálním náležitostem tabulek a grafů v hlavní části textu. Schází totiž jejich číslování. 

Ideální je opatřit každou tabulku či každý graf číslem, názvem a případně zdrojem, což je vše žádoucí uvádět 

buď nad, nebo pod každý graf či každou tabulku. Další výtku je nezbytné směřovat k chybějícímu poslednímu 

listu schválených tezí jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Za povšimnutí stojí také to, že na prvních stranách 

díla, které ještě nejsou číslované, se v záhlaví každé strany objevuje středník. Stejně tak je tento segment 

zarovnaný nikoliv do bloku, ale k levému okraji. Poslední kritická poznámka se dotýká občasných odchylek  

od odborného stylu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Vojtěch Hodboď odevzdal bakalářskou práci, která se věnuje aktuální problematice financování mediální 

produkce. Zaslouží si být doporučena k obhajobě a hodnocena stupněm VÝBORNĚ. Její obsah výrazně 

převyšuje standard bakalářských prací. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Zaznamenal jste v poslední době výzvy od některých mediálních organizací zobrazující se uživatelům 

prohlížečů, jež blokují reklamu, popř. uživatelům využívajícím jiné systémy blokování reklamy,  

aby si zobrazování reklam povolili, chtějí-li nadále využívat bezplatný přístup k nabízené mediální 

produkci? Jak na tento postup mediálních organizací nahlížíte? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

 

            7. června 2016                                                                                             PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


