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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) 
Diplomová práce mírně pozměnila zacílení výzkumu: místo funkcím blogerů se věnuje (plánuje věnovat) jejich 
motivací. Přerámování tématu je vysvětleno na str. 2. 
 
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 4 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 5 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce Jitky Pšejové zpracovává téma módních blogů a jejich autorek v české blogosféře, deklaruje 
zájem o motivace blogerek. 
Teoretický úvod je převážně popisný, shrnuje pokusy o základní definice, diachronní pohled na vývoj blogů. 
Definice jsou však neobratné (tradiční blogy se vyznačují "úmyslem autora blogovat bez ohledu na to, jaké 
médium je k tomu použito", str. 5) a některé klíčové mezníky ve vývoji jsou opomenuty, například vznik a 
rozvoj Webu 2.0. Autorka správně připomíná často kladenou otázku, zda je blog žánr nebo médium, odpověď 
má však opět tragikomickou podobu: "…v době internetu nelze chápat blogy jako žánr". (Vyvolává to dojem, že 
blogy lze hledat i v jiné době, než v době internetu.) Některé teze z dějin blogů jsou zcela nepochopitelné: "Vliv 
blogerek a maminek blogerek na blogosféru narostl a pro mainstreamová média a značky, tehdy dosáhl svého 
vrcholu." (str.7). Role maminek zůstává záhadou. 
Teoretický úvod nabízí cenné a potenciálně užitečné rámce v podobě konceptu sociálního kapitálu Pierra 
Bourdieu a nabízí možnost vnímat síť kontaktů mezi blogerem, čtenáři a sdílenými odkazy jako sociální kapitál 
konvertibilní do ekonomického kapitálu. Tento nastolený úhel pohledu je bohužel pouze mechanicky zařazen a v 
analýze dále nevyužit. V empirické části jsou přitom nashromážděna bohatá data dokládající, že k této kapitálové 
konverzi masivně dochází (blogy jsou plně napojené na komerční značky) - ale zjištěný jev vůbec není vztažen 
k prezentovanému teoretickému konceptu. Na str. 20 čteme větu, která vede k pochybnostem, zda byl pojem 
"sociální kapitál" vůbec dobře pochopen: "…bylo zřejmé, že kapitalizace sociálního kapitálu je odvislá od 



velikosti jeho odběratelů". Sociální kapitál však není odebírán, odebírán je blog, čímž se sociální kapitál (vztahy 
mezi aktéry) akumuluje.  
Empirická část práce založená na strukturovaných rozhovorech (existence návodu v podobě souboru fixovaných 
otázek) vedla ke shromáždění zajímavých dat. Data jsou však v podstatě neanalyzovaná, neproběhl ani první 
stupeň kódování a třídění do kategorií. Data jsou prezentována pod hlavičkou otázek a v pořadí, v jakém byly 
položeny; nevznikají nové pojmy ani kategorie. V podstatě jde o zestručněné převyprávění odpovědi každé z 
respondentek na danou otázku. Přitom data potvrzující masivní inkorporaci blogů do komerčního módního 
průmyslu a současně legitimizace, které blogerky používají, aby se od oficiálních módních magazínů odlišily 
(nevyužitý fenomén distinkce), jsou zajímavá. Záměrné vytváření dojmu autentického jednání, které bylo ve 
skutečnosti stimulováno komerčními strukturami, mohlo být nazváno, jak se stalo zvykem, "astroturfing".      
 
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  3 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 5 
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.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

5 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická ani empirická část nejsou příliš uspokojivé, jazykovou a stylistickou kvalitu práce však nelze popsat 
jinak než jako otřesné. V práci nacházíme velké množství překlepů, nedokončené věty, mnohá vyšinutí z vazby a 
místo odborného stylu časté publicismy nebo hovorové výrazy. Čteme o "módních fajnšmekrech" (str. 14) a o 
tom, že blogeři jsou nyní "bráni na stejné rovině jako press", str. 16) či že "na titulkách světoznámých časopisů 
jde vidět blogerku Chiaru Ferragni" (str. 27). Na téže straně se uvádí: "…vystupovalo blogerské duo A Cup of 
Style a zároveň šéfredaktorka časopisu Instyle Karin Otevřelová, kde se dle dostupných čísel můžeme domnívat 
o podobném vlivu jejich blogu a časopisu, ne-li většího". Na str. 21 se píše o "komoditním zboží", což je 
pleonasmus. Pasáž o konvergenci médií je uvedena žurnalistickým klišé: "Kdo by si však myslel, že jeden druh 
médií vytlačí druhý, bude pravěpodobně zklamaný" str. 24).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Nedoporučuji, aby práce postoupila k obhajobě a doporučuji vrátit k přepracování a novému podání 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
Diplomová práce má slabý teoretický úvod, v empirické části došlo k ustrnutí ve fázi sběru dat a z hlediska 
odborného stylu a jazykové správnosti je zcela nepřijatelná.  
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 



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


