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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) 

Autor v úvodní pasáži deklaruje, že oproti schváleným tezím provedl rozšíření zkoumaného období a precizoval  

strukturu práce, což zároveň řádně zdůvodňuje. 

 

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 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 4 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 

 

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

Výklad v teoretické části se zaměřuje spíše na obecnou historii Internetu, než aby utvářel potřebný rámec  

pro interpretaci následných zjištění vzešlých z provedených hloubkových rozhovorů. Dějiny Internetu jistě 

nebylo nutné tak detailně rozvádět. Přinejmenším nadbytečně působí i podkapitola 1.6 věnovaná negativním 

dopadům používání nových médií. V této souvislosti je nevyhnutelné poznamenat, že vedoucí práce  

měl jen minimální možnosti, jak by autora nasměroval k pramenům, které úžeji souvisejí s tématem jeho 

výzkumu, jelikož konzultace probíhaly velmi sporadicky a k vedoucímu práce se dostalo až kompletní dílo, navíc 

v době, kdy už nebylo myslitelné ho jakkoliv významně pozměňovat. Dalším důsledkem zmíněné situace jsou 

nesrovnalosti v terminologické oblasti, termín síťová média je bez bližšího odůvodnění používán jako 

synonymum k termínu nová média a o síti Internet je pojednáváno jako o platformě pro nová média, nicméně  

již není zmíněno, že i Internet bývá klasifikován jako nové médium. Schází také ucelené představení využité 

výzkumné metody a vysvětlení, proč byly uskutečněny právě (a pouze) ty dva hloubkové rozhovory, které 

proběhly. Nelze z nich totiž vyvozovat všeobecné závěry o dopadech expanze takzvaných nových médií  

na média tištěná, což by čtenáři oprávněně mohli očekávat podle obecného názvu práce, nicméně poznatky,  

jež z nich byly extrahovány, mohou posloužit jako ilustrace toho, že napříč mediálními organizacemi existují  

v některých ohledech totožné a v některých případech odlišné postupy, jak se s tímto trendem vypořádat. 

 

 



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) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 

 

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

Bakalářská práce patrně neprošla finální revizí, což výrazně poznamenalo její konečnou podobu. Objevují  

se v ní totiž jak případy porušování pravopisné normy, a to zejména v oblasti interpunkce, tak odchylky  

od pravidelné větné stavby, které jsou pro odborný styl nežádoucí, a dokonce i překlepy. Verze vložená  

do systému SIS navíc nekoresponduje s tištěnou podobou, liší se číslováním stran, ale lze narazit i na odchylky  

v rozložení textu na jednotlivých stranách. Verze dostupná v systému SIS je jen stěží použitelná pro někoho,  

kdo by z ní chtěl citovat, protože na všech očíslovaných stranách je uvedena shodně číslice 2. Nepřesnosti  

se ovšem projevují i v seznamu zdrojů, kde je možno vysledovat odchylky od standardizované podoby zápisu 

bibliografických údajů. Zdroj Colombo-Fortunati (2011) tam je navíc uveden nadbytečně dvakrát.  

To vše posouvá výsledek na hranici mezi doporučením a nedoporučením k obhajobě. 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Iurii Naumenko předložil bakalářskou práci, která ilustruje, jak představitelé tištěných médií reagují na expanzi 

takzvaných nových médií. I přes výše uvedené výtky ji po důsledném zhodnocení všech jejích předností  

a nedostatků lze připustit k obhajobě, obzvláště přihlédne-li se k tomu, že se autorovi povedlo přesvědčit 

šéfredaktora Hospodářských novin a šéfredaktora týdeníku Respekt, aby mu poskytli hloubkový rozhovor, ovšem 

s návrhem na klasifikaci pouze stupněm DOBŘE. 

 

 

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

5.1 Jak nahlížíte na problematiku placeného obsahu v internetovém prostředí? 

5.2       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

 

           30. května 2016                                                                                             PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

 

 

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

 

 

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

sekretariátu příslušné katedry! 

 


