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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) 

      

 

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 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

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

V metodologické části není uvedeno, jak dlouhé bylo sledované období a kolik příspěvků zahrnovalo, jsou 

vyjmenovány pouze názvy kanálů. 

 

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) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 



 

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

V textu se opakovaně vyskytují drobná jazyková pochybení. Např. v abstraktu: „…YouTube. Ten je v práci 

představen jako jeden z nových médií.", na s. 2: „Jejich vyjadřování je v jistých ohledech specifické a její slovní 

zásoba rovněž není zcela běžná," dále tamtéž: „(muži jsou zastoupeni pouze výjimečně a to především v 

zahraničí)," na s. 11: „Nebo jsou emotikony používány za každou větou, či dokonce slovem, což působí rušivě a 

sdělení se tak nedá plynule číst," na s. 13: „Uživatelky se v nich věnují tématům, které se týkají..." Na s. 16: 

„Uživatelé se tak často sami označují, když mají pocit, že tento koníček zabírá značnou část jejich života, když se 

začíná prolínat z pouhé zájmové činnosti ve volném čase ve výdělečnou činnost, když ho širší veřejnost díky 

tomu poznává." Na straně 20: „Tímto způsobem lze označit i osobu, která se pak díky upozornění aplikací, 

příspěvku, kde je označena všimne." a dále tamtéž: „Youtuber zpravidla několik dní nebo hodin před 

plánovaným natáčením příspěvku vyzve lidi, kteří ho sledují na sociálních sítích, aby mu pod příspěvek s výzvou 

nebo pomocí zvoleného tagu, díky kterému autor otázky jednoduše najde, napsali otázky, jejichž odpovědi od něj 

ho zajímají." Na straně 24: „Tyto výrazy však nejsou úplným synonymem, ač člověku, který se kosmetikou 

nezabývá by se mohlo zdát že ano." A dále na této straně: „Tato slova neleze přisuzovat pouze beauty 

youtuberkám."    

A autorky bych se též vzhledem k jejímu tvrzení ze s. 4, že: „Pojem nová média se ale začal používat už v 

šedesátých letech 20. století, kdy nebyl internet ještě natolik uživatelsky přístupný," ráda zeptala, kolik uživatelů 

tehdy podle ní internet tehdy již používalo.     

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jedná se o zajímavou, čtivou práci na originální téma, které by však místy prospěla pečlivější jazyková korektura. 

Nejedná se však o závažné jazykové problémy celého textu, z toho důvodu navrhuji práci hodnotit stupněm 

výborně. 

 

 

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

5.1 Jak dlouhé bylo Vámi sledované období a kolik jste celkem analyzovala příspěvků? 

5.2 Kdy vznikl internet? A kdy se dostal k prvním „běžným" uživatelům? 

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 6. 6. 2017                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


