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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) 
Teze jsou formulovány natolik obecně, že lze výslednou podobu práce považovat za konkretizaci tezí. Obecnost 
zde nechápu nutně jako výtku. Oproti tezím však v práci nedošlo na avizované srovnání se zahraničím či 
informace o českém YouTube publiku. 
 
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 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka poměrně podrobně popisuje ekonomiku serveru YouTube a byť obvykle jsou podobné popisy sociálních 
médií ve studentských pracích povrchní a zaměňovány za zpracování teorie, v tomto případě, díky skutečně 
hlubokému rozboru konkrétního aspektu fungování daného média, si i tato část práce zaslouží uznání. To platí 
tím spíše, že autorka je monetizaci užívání YouTube schopná smyslupně vztáhnout ke konceptu profesionalizace 
v žurnalistice (např. Hallin a Mancini). Dalším teoretickým východiskem autorky je teorie participatční kultury, 
kterou však dokáže interpretovat i kritiky a přihlíží k její politcké ekonomii. 
Teoretická část věnovaná konceptu žánru pracuje s omezeným množstvím literatury, což má za následek to, že 
autorka se drží definic žánru, které jej ukotvují v textových atributech. Toto pojetí je analyticky omezující a 
"učebnicové". Současné teorie žánru by autorce poskytly spíše sociální a rétorické než textuální perspektivy. 
Hlavním problémem teoretické části však je to, že to negeneruje žádné výzkumné otázky. 
Silnou stránkou empirické části je hlavní výsledek analýzy, který kategorizuje identifikováné žánry do tří 
kategorií dle vztahu k žánrům v tradičních médiích. Slabší stránkou je prezentace analýzy (viz níže poznámka ke 
struktuře). 
Autorka se dopouští nevhodné zkratky, když usuzuje na preference publika na základě toho, jak často se určitý 
žánr opakuje v daném kanálu. Byť lze argumentovat, že ten či onen kanál se stal úspěšným proto, že obsahuje 
vysoké zastoupení určitého žánru, spolehát na to nelze. Je možné počítat se situací, kdy určitý kanál získá oblibu 



kvůli jinému než nejčastěji zastoupenému žánru. Máme-li hovořit o preferencích publika, pak lepší by bylo opřít 
se o metriku sledovanosti, či ještě lépe o počty označení "To se mi líbí". Místo zodpovězení deklarované 
výzkumné otázky "Jaké jsou preference publika zkoumaných kanálů?" (výzkumná otázka č. 3) autorka odpovídá 
spíše na to, jaké preference mají tvůrci. 
Byť se autorka snaží zdůrazňovat, že výsledky jejího výzkumu vypovídají pouze o pěti zkoumaných kanálech, 
občas z role vypadává a dopouští se nepřijatelných zobecnění - viz str. 14: "Hlavním cílem této diplomové práce 
je analyzovat, jaké žánry videí jsou na české YouTube scéně nejoblíbenější a nejúspěšnější". O tom jaké žánry 
videí jsou na české YouTube scéně nejoblíbenější se v práci nedozvídáme vůbec nic; víme pouze, jaké jsou 
nejúspěšnější kanály.   
 
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  3 
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.)  

4 

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 4 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
Logika struktury práce strádá v empirické části práce, kde výsledek analýzy slouží zároveň jako organizačná 
prvek práce. Lepší by bylo - a doufám, že tak výzkum také probíhal - nejprve popsat žánrovou skladbu 
jednotlivých kanálů, poté předvést souhrn všech identifikovaných žánrů, a teprve na konci analýzy stanovit 
selektivní kategorie.   
Autorka cituje J. Derridu (str. 25), avšak jeho dílo neuvádí v seznamu literatury. Podobně je opomenuta 
reference Kaminsky & Mahan 1985, Šidák 2003, Chandler 2000, Nunez Lopez 2015. Další reference nebylo 
v mých silách ověřovat, pět opomenutí už je dost na to, aby čtenář pozbyl důvěru v citační aparát práce.  
Poznámky pod čarou autorka z neznámého důvodu uvozuje jako "pozn." včetně malého "p" na jejich začátku.  
Špatně je zřejmě uváděna převzatá citace na Burnsovu studii na str. 27 (správně by mělo bý uvedeno, že se jedná 
o Burnse citovaného v McQuailovi, nebo, jedná-li se o parafrázi, měla by být pozměněná formulace, aby bylo 
zřejmé, že se jedná o McQuailovu interpretaci).  
K posouzení byla odevzdána elektronická verze práce, která obsahuje stopy po úprávách - různé barvy a 
podtržení textu a poznámky, pravděpodobně vkládané vedoucím práce. Pro archivování práce by bylo vhodné 
odevzdat řádně vygenerovanou verzi bez těchto nepatřičných elementů. 
Formální nedostatky práce nasvědčují uspěchanosti, která by mohla být i příčinou zaostávání kvalit prezentace 
empirické části za poměrně zdařilou částí teoretickou.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila práci na důležité, aktuální téma. Za tímto účelem zpracovala rozsáhlé množství české i 
cizojazyčné literatury a data k obsahu 5 nejsledovanějších českých YouTube kanálů. Dospěla k hodnotnému 
zjištění o žánrové skladbě těchto kanálů, když vytvořila typologii stanovenou podle vztahu identifkovaných 
žánrů k žánrům tradičních médií. Nedokázala však přesvědčivě přejít od existující literatury k vlastním 
výzkumným otázkám a zejména s ohledem na  otázku publika se jí nepodařilo dosáhnout avizovaných cílů. Práci 
předložila ve stavu, který má řadu i vážnějších (citace, úprava textu) nedostatků. Přestože z práce je patrný 
vysoký potenciál autorky zpracovat literaturu a provést samostatný výzkum, s ohledem na uvedené výtky mohu 
práci v předložené podobě hodnotit nejlépe jako dobrou. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak jste postupovala při vlastní analýze "české YouTube scény"? 
5.2 Můžete blíže popsat, jak jste postupovala při identifikaci žánrů? Jaké byly mezistupně mezi surovými 

daty a prezentovanou, finální verzí? 
5.3 Jak definuje Derrida "zákon žánru"? Je to skutečně v souladu s Vaší interpretací hranic a mísení žánrů na 



str. 27? 
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 a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


