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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, technika práce i struktura práce plně odpovídají schváleným tezím.  

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
I přes zjevný, a od začátku deklarovaný, technooptimistický přístup se autorovi daří držet nezúčastněný a 
v rámci možností kritický odstup vůči zpracovávanému materiálu. V některých, zejména teoretických pasážích 
lze autorovi vyčítat přílišné citování různých autorů z jednoho sborníku (zejm. Goggin, 2006 či Kumar et. al., 
2017), avšak děje se tak v míře obhajitelné pro akademický stupeň odbornosti, na niž autor aspiruje.
Co do metodologie zkoumání byla autorem zvolena kvalitativní metoda prostřednictvím polostrukturovaných 
rozhovorů. Výsledky takto zvoleného výzkumu jsem relevantní pro konkrétní zvolenou cílovou skupinu, 
v některých případech by snad bylo možné jít trochu víc do hloubky. Velmi zajímavé poznatky přináší zejména 
Kap. 5.7 Diskuze, v níž autor interpretuje shromážděné informace a dochází k několika zajímavým poznatkům, 
jimž lze přisuzovat obecnější platnost. V dalším zkoumání fenoménu užívání mobilních telefonů mladou 
generací se pak nabízí široká paleta výzkumných metod v případném budoucím akademickém směřování autora.  

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 1
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.) 

1

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 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor ve své práci vhodně propojuje rovinu mobilních telefonů coby technologií a rovinu služeb (softwaru), 
které na těchto technologiích uživatelé používají. 
Jako lehce problematické lze v teoretické části identifikovat rozdělení těchto služeb (dle autora "mediálních 
obsahů" či "mediálních součástí"do čtyř skupin (viz Kap. 2, s. 16-22): 
- aplikace,
- web browsing,
- hry,
- audiovizuální obsahy (videa, fotografie).
Není totiž úplně jasné, na základě čeho autor dospívá k rozdělení do právě těchto čtyř skupin a nevolí jiné 
rozdělení. Naopak sociální sítě neoznačuje jako samostatnou pátou skupinu, naopak jim věnuje celou následující 
rozsáhlou kapitolu (viz Kap. 3, s. 22-31), aniž by bylo řádně popsáno, do které z výše uvedených skupin sociální 
sítě patří a věrohodně vysvětleno, proč autor sociálních sítím věnuje tolik samostatné pozornosti. 
Toto drobné teoretické neukotvení lze nicméně považovat spíše za detail, neboť tvrzení prezentovaná v těchto 
dvou kapitolách teoretické části jsou v konečné fázi relevantní a pro popisovanou problematiku platná. 
Práce je napsána čtivou formou a jazyková i stylistická úroveň na slušné úrovni. Občas se objevují hovorové či 
publicistické výrazy ("androidí" - s. 15, "kultura apek" - s. 17, "možnost ji lajkovat" - s. 28 apod.), ale ani 
v tomto případě se nejedná o zásadní chyby.         

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé  
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomantovi se podařilo již ve schválených tezích precizně formulovat cíle práce a detailně popsat její 
szukturu, kterou se následně povedlo přiměřeně dodržet. Totéž se týká i zvoleného metodolgického přístupu, 
jenž je aplikován zcela v souladu s původním plánem. Výtky, které jsem výše uvedl ve svém posudku, jsou však 
spíše drobnostmi v porovnání s celkovou úrovní zpracování celé práce.
Práci doporučuji k obhajobě a nvrhuji hodnotit známkou výborně. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jaký je rozdíl mezi aplikacemi a hrami, web browsingem a audiovizuálními obsahy? Není hraní her, 

hledání na internetu, konzumace fotografií či videí realizováno uživateli smartphonů právě 
prostřednictvím aplikací? 

5.2 Do které skupiny byste zařadil využívání sociálních sítí? Jedná se spíše o aplikace, hry, web browsing 
nebo audiovizuální obsahy? 

5.3 Jaké další výzkumné metody byste navrhoval pro další zkoumání popisované problematiky?
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!




