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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) 

Autor se rozhodl pro zúžení zkoumaného materiálu pouze na videa DVTV, což i vzhledem k rozporuplné 

technice zpracování materiálu nepřineslo valné výsledky. Vhodnější by bylo zaměřit se na širší celek, tedy právě 

Aktuálně.cz nebo Stream.cz.   

 

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 3 

 

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

Práce Ondřeje Surovce si klade za cíl zachytit obsahovou strukturu portálu DVTV v roce 2015, což se jí bohužel 

daří velmi omezeně. U teoretické části považuji za nadbytečné exkurzy do historie televizního vysílání a 

fotografie. Spíše měl autor sáhnout více k textům, které se věnují přímo internetu a problematice streamingu. Ne 

vždy autor vychází z primárních zdrojů (odkazuje na Giddense místo McLuhana). Metodologická část je 

zpracována důkladně a přehledně, její aplikace je však zarážející.  

 

Největší kritika směřuje právě k empirické části, která v závěru nepřináší žádná zásadnější zjištění a jen těžko ji 

lze označit za "ucelený obraz vývoje DVTV v roce 2015", který si autor stanovil jako jeden z cílů práce. Původní 

autorova snaha o "zasazení tohoto obrazu do kontextu české politické a mediální sféry" rozhodně nemůže být 

naplněna pouhým výčtem hostů či stopáže jednotlivých dílů. S klíčovou hypotézou, tedy zda došlo po 

crowdfundingové kampani k navýšení počtu videí a jejich struktury, se autor v závěru dokonce nijak 

nevypořádává. Samotné proměně struktury, které se nejvíce blíží kategorie Rubrika, se věnuje na 5 (!) řádcích, 

přičemž vliv crowdfundingové kampaně nijak nehodnotí a pouze uvádí strukturu rubrik v roce 2015.  Jakýmsi 

naznačením výsledků výzkumu je konstatování na s. 19 ("již tímto prvním zjištěním…"), což je ovšem naprosto 

nedostačující. Z práce se postupně vytrácí původní výzkumné otázky, a závěr je tak pouhým shrnutím počtu dílů, 

jejich stopáže a konstatování, že se "členům týmu pilnou prací" povedlo zvýšit počet fanoušků na Facebooku. 



Určitou snahou o hlubší ponoření se do tématu jsou tři vybraná témata, kterým se DVTV věnovala nejvíce, ale i 

zde autor pouze vyjmenovává jednotlivé hosty a počítá stopáž.   

 

S otazníkem je většina kódovaných kategorií, s nimiž autor více nepracuje, např. jazyk, prostředí či pohlaví 

respondenta, v nichž se čtenář dozví, že jeden rozhovor byl uskutečněn po Skypu či že 19 % respondentů byly 

ženy. Autor sice uvádí, že "nebude zkoumat hlubší významy pohlavního zastoupení hostů", ale proč uvedené 

kategorie vůbec kóduje? Dále zjišťuje, že proměnná Rubrika zřejmě není dobře nastavena, když do obecné 

kategorie Společnost zařazuje více než polovinu všech videí. Opět nepochopitelná je následující formulace "Jsem 

si však vědom vágnosti a prolínání se těchto kategorií, a tak neberu tato čísla jako styčné body". Z těchto bodů je 

patrné špatné nastavení výzkumu již v počátku, na což však autor nijak nereagoval případnou korekcí. Není ani 

zřejmé, jak je v práci využita zmiňovaná interpretativní metoda čtení.  

 

 

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 

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) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

 

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

V práci je až zarážející množství překlepů či gramatických chyb (např. viz, psaní procent, oddělování tisíců 

tečkou, množné číslo středního rodu). Je evidentní, že práce neprošla pečlivou korekturou. některým formulacím 

by se autor měl pro příště vyhnout (např. pan Veselovský/paní Drtinová, tak jsem si dovolil zde funkci 

gatekeepera, jde vidět). Poznámkový aparát je využit střídmě, postrádá však logiku. Není jasné, proč autor někde 

používá kurzívu, jinde ne, proč někde v poznámce uvádí jméno osoby, jindy ne.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Ač si práce Ondřeje Surovce klade za cíl podnětné téma, které by bylo možné zkoumat i dlouhodoběji (tedy zda 

mají crowdfundingové kampaně médií vliv na jejich obsahovou strukturu), výsledek tohoto cíle ani zdaleka 

nedosahuje. Hlavní příčinou je empirická část, jež - i přes obsáhlé metodologické ukotvení - nepřináší nejen 

žádné hlubší závěry, ale ani odpovědi na otázky, které si v úvodu položil sám autor.   

 

 

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

5.1       

5.2       

 

 

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

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 



Datum: 13.6.2017                                                                                          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! 

 


