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Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Friedrichová, Veronika  

Název práce: Věda na síti: populárně naučné obsahy na YouTube 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Švelch Jaroslav 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 

 

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) 

Obsah práce odpovídá tezím až na malé změny ve struktuře, které nepotřebují vysvětlení. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

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

Práce Veroniky Friedrichové se věnuje doposud málo zpracovanému tématu populárně naučného obsahu 

v online prostředí. Autorka čerpá z aktuální literatury a zasazuje výzkum do historického kontextu. 

V historickém exkurzu poněkud chybí zmínky o přírodovědné dokumentární tvorbě, která má s popularizací 

vědy mnoho styčných bodů a pravděpodobně ovlivnila podobu populárně vědeckých žánrů. Stejně tak 

překvapivě absentuje odkaz na vzdělávací obsahy. S tím pak také souvisí to, že se autorka příliš nezabývá tím, 

zda online videa plní vzdělávací a popularizační funkci (např. ve srovnání s podobnými obsahy v jiných 

médiích) - důraz je kladen zejména na analýzu formy. V teoretické části autorka čerpá jak z akademické 

literatury, tak ze zkušenosti YouTuberů (např. Kovyho). Někdy tato kombinace působí nesourodě, a bylo by 

vhodné ji nějak explicitně vysvětlit.  

Ve výzkumné části autorka postupuje podle pečlivě vysvětlených a vhodně navržených, leckdy vynalézavých 

metod. Výsledky jsou díky tomu pestré a hodnotné, i když se týkají primárně formy a recepce videí. Čtenář 

dostane zajímavá data, ale relativně málo instrukcí, jak je číst. Celkově se však autorce podařilo zodpovědět 

výzkumné otázky a při tom i poukázat na některé obecnější vlastnosti obsahu na YouTube.  

V závěru se autorka poněkud odklání od tématu populárně naučných videí a usiluje o přesah k online videu 

vůbec. Přeceňuje při tom příspěvek online médií k demokratizaci přístupů k mediální tvorbě. Bylo by vhodné 

tyto pasáže doložit citacemi z literatury, které by možná tato tvrzení zmírnily (str. 74). YouTubeři musejí dbát na 

inzerci podobně jako televize či rozhlas.   

 



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 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

2 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Práce je napsaná pečlivě a kvalitně, avšak občas poněkud nepřívětivě pro čtenáře. Úvod začíná snad až příliš ze 

široka; teoretické pasáže (1.1-2.2.4) jsou naopak velmi kondenzované a jejich začlenění do textu by mohlo být 

organičtější. Čtenář by si zasloužil vědět, kam text v danou chvíli směřuje.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Veroniky Friedrichové je užitečným příspěvkem ke studiu online videa a přináší jak zajímavé výsledky, 

tak inovativní metody. Nedostatkem práce je nedostatečná integrace teorie, empirie a analýzy. Práci proto 

navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  

 

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

5.1 Plní sledovaná videa i vzdělávací funkci? Jak po stránce obsahu (tj. používají pedagogické postupy), tak 

po stránce recepce (tj. cítí se uživatelé "vzděláni"?) 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


