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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) 

Cíl práce a technika práce i její struktura odpovídají schváleným tezím. Ve struktuře bakalářské práce došlo 

k drobné změně, kdy byl návrh strategie, původně plánovaný jako závěrečná kapitola teoretické části, přesunut na 

počátek části praktické. Tuto změnu popisuje autorka v úvodu vlastní práce, přičemž vlastní odchýlení od 

původního záměru je možno spatřovat jako vhodné.  

 

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 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Předkládaná interdisciplinární bakalářská diplomová práce na hranici mediálních studií a práva se věnuje 

problematice založení internetového časopisu: nejprve teoreticky pojednává o řadě základních pojmů, 

internetovém a autorském právu, následně řeší financování internetového magazínu, jakož i marketingový plán a 

analýzu konkurence. Praktická část práce se následně zabývá jednotlivými kroky nutnými pro založení 

internetového časopisu, včetně technických záležitostí a vlastního obsahu periodika. 

Práce je poměrně pečlivě zpracovaná, splňuje formální a obsahové nároky kladené na bakalářské práce. Po 

stránce faktografické správnosti práce neobsahuje zásadnější chyby.  

 

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 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 

1 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

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)  

Struktura práce je vhodně zvolená, logická a přehledná, práce je uměřená a vyvážená. Po jazykové stránce nelze 

práci vytknout podstatnější pochybení; po stránce gramatické správnosti je poměrně kvalitní, až na výjimky (str. 

8 první odstavec) se v ní nevyskytují jazykové nedostatky ani překlepy. Pozitivně lze hodnotit přílohy bakalářské 

práce, ve kterých diplomantka shrnuje obsah osmi otázek dotazníku publikovaného na portálu Vypln.to a 

výsledky průzkumu, a to formou přehledných barevných sloupcových a koláčových grafů; ke kladnému 

hodnocení přispívá i skutečnost, že dotazník vyplnilo více než padesát respondentů, což významně přispívá k 

jeho vypovídací hodnotě. 

Z drobnějších nedostatků lze zmínit pouze fakt, že autorka v první kapitole teoretické části uvádí řadu pojmů, 

které mohou navodit dojem slovníkových hesel, které nejsou zcela obvyklé ve vlastním textu diplomové práce, 

ale spíše v jejích přílohách. Kapitola věnovaná internetovému právu působí v některých ohledech (např. poslední 

odstavec na str. 5, první odstavec na str. 6) méně srozumitelně a užívání různých tipů z anglosaského právního 

prostředí (druhý a pátý odstavec na str. 6) je ne vždy zcela vyhovující v zemi s odlišným právním řádem. Psaní 

odkazů na tituly odborné literatury s více autory, kdy u druhého autora je obráceno pořadí příjmení a jména 

(např. č. 6, 7 a 8 na str. 38) není zcela tradiční. Konečně v některých ohledech (např. poslední odstavec str. na str. 

22 a první odstavec na str. 23 lze doporučit více kritický přístup k přejímání tvrzení uvedených v některých 

titulech odborné literatury, jakož i omezení používání jejích méně kvalitních titulů (ROZEHNAL, A.: Mediální 

Právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012). 

  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Práci nelze vytknout závažnější obsahové nedostatky, pokud se zpracování tématu týče. Nejvyšší hodnotu má v 

předkládané bakalářské práci praktická část, ve které autorka na 21 stranách krok za krokem detailně řeší postup 

založení internetového časopisu od návrhu strategie, přes technickou část, zdroje a propagaci až po obsahovou 

stránku. Diplomantka k přípravě diplomové práce přistupovala zodpovědně a řadu problémů opakovaně 

diskutovala s vedoucím diplomové práce, což mj. přispělo k odstranění publicistického stylu, který se v konceptu 

práce poměrně hojně vyskytoval. Pozitivně lze hodnotit taktéž skutečnost, že autorka nastudovala větší množství 

relevantní odborné literatury. 

Jisté drobnější nedostatky (viz výše) nemohou v celkovém posouzení snížit celkově kladné hodnocení předložené 

práce; s ohledem na výše uvedené proto rád doporučuji bakalářskou diplomovou práci Terezy Pečenkové k 

obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

 

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

5.1 Zamyslete se nad možným dalším vývojem právní úpravy internetu, a to jak v rovině českého, tak i 

evropského práva a mezinárodních smluv. Svá tvrzení zdůvodněte. 

5.2 Pohovořte o praktických aspektech zajištění financování internetového magazínu. 

 

 

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! 

 


