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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) 

Práce Terezey Nyirendové v podstatě odpovídá schváleným tezím a drobné změny jsou vhodně zdůvodněny. 

 

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 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 

 

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

Autorka použila různé typy zdrojů, oceňuji také výběr cizojazyčné literatury, bylo by dobré využít i další 

literatury (největším odborníkem na nová média v akademické sféře například rozhodně není Čermák nebo 

Šmíd). Není  jasné, co přesně chce autorka zkoumat. Ačkoli určuje jasnou metodologii (kvantitativní výzkum - 

dotazník), stanvuje si několik výzkumných otázek a zároveň i hypotéz. Velkou část těchto "podhypotéz" nelze 

kvantitativně ověřit. Autorka na druhou stranu nemá jasně stanoveno, co chce zjistit - zda postoj čtenářů a 

čtenářek, jejich názory na kvalitu obsahu, "hard" data jako je čtenost, nebo obecnější problém narcismu na 

sociálních sítí - tedy problematiky, která se týká spíše obsahu než publik. Bylo by dobré si toto ujasnit.  

 

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 3 

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 2 

 

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

Teoretická práce má nejasnou strukturu - je tak například vysvětlován pojem nová média, následuje popis 

generace ypsilon (tato část je navíc až vulgárně krátká), aby se pak autorka vrátila k definici internetových médií. 

Některé pasáže působí redundantně, část o narcismu příliš neodpovídá výzkumnému záměru. Autorka se často 

částo dopouští zobecňujících nebo zavádějíích výroků ("mnozí odborníci se domnívají" či "v běžné řeči se 

nerozlišuje"). Často chybí odkazy na literaturu nebo není jasné, zda se jedná o autorčino tvrzení či obecně známý 

fakt. Grafická úprava je v pořádku, občas se objevují mezery navíc.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Terezy Nyirendové je kvalitní a poctivě odvedená a byť mám námitky ke zvolené metodologii 

(především zmatení pojmů "hypotéza" a "výzkumná otázka" i toho, co chce vlastně zjistit), v užití některé 

literatury i inklinaci k zobecňujícím frázím, považuji text za přínosný, nabízející další otázky.   

 

 

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

5.1 Myslíte, že blog je skutečně žánr? Proč ano? A proč ne? 

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! 

 


