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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
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
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předloženou diplomovou práci autorka průběžně konzultovala a komentáře vedoucího práce jsou v konečné verzi
práce zohledněny. V teoretické části práce autorka nejprve stručně charakterizuje rozdíly mezi "tradičními" a
"novými" médii a v dalších kapitolách shrnuje dostupné odborné publikace k tématu nových médií a zkoumání
mediální produkce (rutiny, práce se zdroji, etické kodexy). Samotná analýza je velmi pečlivě připravená a
přehledně strukturovaná, přičemž je nutné ocenit, že autorka vychází z již realizovaných, publikovaných studií,
které využívá při formulování výzkumných otázek a nastavení vlastního výzkumu. Analýzu tak staví na
prověřených studiích, které aplikuje v českém mediálním prostoru. Úplnost zpracované literatury, schopnost ji
kriticky zhodnotit a aplikovat, stejně jako zvládnutí výzkumu jsou na výborné úrovni.Výsledkem je konzistentní
a koherentní práce s jasně formulovanými cíly a dobře zvládnutou empirickou částí, která vychází z rešerše
odborných, tematicky relevantních zdrojů.
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
2

3.3
3.4

3.5
3.6

Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

1
2

1
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Ojediněle se v práci objevují chyby při odkazování na zdroje (na s. 8 není zdrojována citace B. McNaira;
publikace T. Olssona (s. 17) není uvedena v seznamu použité literatury). Oceňuji autorčinu snahu o grafické
znároznění výsledků vlastního výzkumu (schéma č. 3, s. 48).
. V teoretické části (s. 22) by bylo vhodné více vysvětlit pojem "multiskilling" (např. příklady dovedností a
činností).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Předloženou diplomovou práci Lenky Vosátkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výslednou známkou
výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak se projevuje "multiskilling" při práci novinářů ve zpravodajských médiích?
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!

