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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)
Výsledná podoba práce odpovídá tezím

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 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 3
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce se zabývá rolí autenticity, jejími prvky a projevy v procesu vytváření vztahu mezi 
mikro-celebritami a jejich fanoušky a je založená na příkladech z platformy sdílení videí na YouTube. Téma je 
legitimní a zejména z hlediska mladších generací relevantní, práce je vcelku přijatelná, jasně strukturovaná, a 
zejména je třeba ocenit soubor dat. Ovšem lze zaznamenat jisté stylistické problémy, např. v některých částech 
textu jakoby autorka reprodukovala rétoriku svých předmětů výzkumu (s. 16: „... z pohodlí svého domova tvořit 
...“); je třeba sjednotit přechylování (Cross – Crossová?). Teoretická část obsahuje zpracování odborné literatury 
vážící se k tématu, ovšem za nedostatečné považuji rozpracování některých klíčových kategorií. Např. 
autenticita je složitý pojem s dlouhou filozofickou tradicí (Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre) a 
komplexní etickou i teoretickou dimenzí, již autorka ani nenaznačí a operuje s ním téměř jako se samozřejmou 
daností. Související otázky jako např. Brand Authenticity coby marketingová strategie jsou pomíjeny. Ačkoli se 
nezřídka vymezuje vůči pojmu celebrita, chybí k němu základní literatura (P. David Marshall, Ellis Cashmore) 
i diskuse, podle mého názoru klíčový pojem fandom  (Mark Duffett, Henry Jenkins) jakožto analytická 
kategorie zůstává nerozpracován. I sám ústřední pojem mikro-celebrita je aplikován místy problematicky (např. 
si nejsem jistá, zda řadou respondentek zmiňovaná Cassey Ho se dá ještě do této kategorie zařadit).

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 2
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
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)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Tato konceptuální nedomyšlenost vede k tomu, že celková analýza jinak úctyhodného vzorku nasbíraných dat 
působí ploše a místy povrchně. Tato tendence je patrná i v Závěru práce, který stručně a poněkud popisně 
shrnuje výsledky výzkumu, ovšem rezignuje na zarámování tématu do širších souvislostí společenského i 
mediálního vývoje, jakož i kulturních kontextů tvůrců i publik (Americká a Evropská videa ve vztahu k 
českému publiku).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla klasifikována velmi dobře.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Vysvětlete pojem celebrita a jeho vztah k pojmu mikro-celebrita?
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!


