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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 oproti schváleným tezím začlenil do struktury práce podkapitoly o konveregenci médií, o postavení 

novináře ve 21. století a o gatekeepingu. Toto teoretické doplnění autor v textu odůvodňuje. Jeho zdůvodnění 

považuji za vhodné, protože zmíněná témata jsou důležitou součástí kontextu problému, který je zkoumán.  

 

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 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

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

Teoretická část práce se detailně zabývá tématy, které jsou podstatné pro pochopení kontextu daného problému. 

Chybí mi zde snad jen samotné definování dvou zásadních pojmů, se kterými autor pracuje: online televize a 

online video (a případně jejich rozlišení). Co se týká literatury, autor pracuje jak s tituly teoretickými, tak 

metodologickými. Oceňuji vyhledání dostupné literatury týkající se online vysílání, mohlo však být věnováno 

více pozornosti i titulům zabývajícím se obecněji vizuální kulturou či analýzou vizuálních obsahů. (Poznámka ke 

zdrojům:   v akademické práci nedoporučuji citovat jako zdroj Wikipedii).V některých pasážích jsou uváděny 

vlastní úvahy či hypotézy autora, které však nejsou dále prokazovány (př. strana 12: "Svým formátem a velikostí 

redakce je zřejmé, že se nejedná o médium všeobsahující, a gatekeeping je zde tedy ještě významnější než tomu 

může být v médiích jiných."). Samotná analýza obsahu je velmi pečlivě provedena, interpretace výsledků je 

relativně stručná, ale vzhledem k otázkám výzkumu určitě dostačující. V závěru práce autor vhodně a 

srozumitelně výsledky výzkumu shrnuje.  

 

 

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 2 

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)  

Navržená struktura práce je logicky uspořádána, kapitolu 2 a 3 bych však doporučila umístit jako podkapitoly k 

Teoretické části. Poznámkový aparát je v pořádku, v seznamu literatury jsou drobné chyby. Stylistická ani 

jazyková úroveň práce nejsou na dobré úrovni. V textu je relativně vysoký počet gramatických chyb a stylisticky 

text v některých případech neodpovídá akademické práci.    

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Ondřeje Surovce mapuje aktuální a dosud mále zpracovanou oblast online televizí v českém 

prostředí na příkladu DVTV. Teoreticky i metodologicky je práce dobře promyšlena a strukturována, analýza a 

interpretace výsledků je kvalitně provedena. Za nedostatek práce považuji absenci přesnějších definicí 

základních pojmů práce. Výrazným nedostatkem, který ovlivňuje celkový dojem textu, je jeho stylistická a 

jazyková úroveň. 

 

 

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

5.1 V čem podle Vás spočívá výjimečnost DVTV mezi ostatními online televizemi v českém prostředí? 

5.2 Víte o nějaké zahraniční online televizi, která mohla být před vznikem DVTV jejím vzorem?  

 

 

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! 

 


