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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) 

Elektronická verze práce bohužel neobsahuje text schválených tezí.  

Práce se od schválených tezí odchyluje pouze minimálně, a to ve struktuře práce. Autorka tuto odchylku 

v "Úvodu" pádně zdůvodňuje.  

 

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 4 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 4 

 

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

Práce vychází z poměrně širokého okruhu relevantní českojazyčné i cizojazyčné literatury i elektronických 

zdrojů. K pochopení zpracované literatury a její aplikaci nelze mít zásadní připomínky. 

 

Zásadní připomínku však vyžaduje "zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu": autorka v práci mimo jiné 

využívá "kvantitativní výzkum", ovšem nijak detailněji nespecifikuje jeho metodologii. Uvádí pouze, že sestavila 

dotazník, který dala k dispozici široké veřejnosti prostřednictvím internetu, kde existuje několik služeb, jež slouží 

k vyplňování dotazníků  anonymními zdroji bez nutnosti registrace (s. 20). Není přitom vůbec jasné, jakým 

způsobem  lze takovým  způsobem dosáhnout reprezentativnosti zjištěných dat. Pochybnosti potvrzuje 

i skutečnost, že autorka pracovala pouze s 51 odpověďmi, což je dle ní "pro kvantitativní vyhodnocení prozatím 

dostačující" (s. 20). S tímto konstatováním  lze jistě polemizovat, přičemž povedený "výzkum" je nutné 

považovat za pouhou anketu nerespektující zákadní pravidla kvantitativního výzkumu.  

 

Příslušné závěry lze tedy těžko považovat za podložené. To se týká i logičnosti výkladu, který je na těchto 

závěrech částečně založen.  Z hlediska logiky výkladu jsou nicméně poměrně problematické i některé textové 

části. Zejména část 2b) Internetové právo, které se pohybuje na samotné hraně  srozumitelnosti. 

  



 

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) 

4 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 

 

 

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

Jistá snížená srozumitenost se projevuje i v samotné struktuře práce. Některé části působí izolovaným dojmem, 

což snižuje vnitřní koherenci práce. Poznámkový aparát a dodržování citační normy oproti tomu  nevyžaduje 

kritický komentář. Vhodná je nicméně poznámka, že v "Úvodu" uvedené tvrzení "Většina lidí zaměstnaných 

v kanceláři tráví  nějakou část pracovní doby nepracovní aktivitou. V mnoha případech se jedná o brouzdání na 

internetu a pročítání volnočasových magazínů, které je odvádí ze stereotypního prostředí do země představ" 

(s. 1), aniž by bylo jakkoliv doloženo  či opatřeno odkazem, je v odborné práci nutné považovat za pouhý dojem, 

který nemá vypovídací hodnotu.  

 

Jazyková a stylistická úroveň práce je poměrně slabá. Práce obsahuje množství ne zcela srozumitelných  

formulací, které působí dojmem textu vzešlého z automatckého překladače,  např. "V současné době se ceny za 

jednotlivé domény a jejich přesměrování pohybují na nižší finanční hranici, aby tento nápad nebyl 

zavrženíhodný" (s. 23) či "Ochrana osobních  údajů je zajištěna European data protection vyhláškou, ale ve 

světě, kde osobní údaje jsou ekonomickou komoditou, je tato vyháška neustále přetřásána (s. 7). Dále lze jen 

těžko přehlédnot hovorové výrazy "jsem se dočetla tipy…" (s. 6) či "žurnalistika (…) není jen o informacích" 

(s. 35). I z hlediska grafické úpravy práce vykazuje některé nedostatky. Jedná se zejménao nekonzistentní 

velikost mezer mezi odstavci, přičem úvodní řádek není ani v případě absence mezery odsazen. Vytknout lze jistě 

i osamocené znaky na koncích řádků. 

 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práce jistě nabízí podnětné a navýsost praktické téma. Teoretická část je poměrně stabilně ukotvena v literatuře. 

Zároveň však práce obsahuje poměrně zásadní obsahové i formální nedostatky, které je nutné zohlednit ve 

výsledném hodnocení. V návaznosti na výše popsané navrhuji hodnocení mezi velmi dobře a dobře. 

 

 

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

5.1 Jakým způsobem dosahuje kvantitativní výzkum  reprezentativnosti? 

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 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! 

 


