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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) 

Práce oproti tezím neobsahuje analýzu komentářů k videím. 

 

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 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

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 Anny Mlejnkové je užitečnou sondou do české produkce na YouTube. Pokouší se na základě kvalitativní 

analýzy kategorizovat obsah pěti nejsledovanějších kanálu podle žánru. Práci se sice podaří dosáhnout cíle, ale 

přesto je třeba poukázat na několik nedostatků. Poměrně dlouhá pasáž o monetizaci není vytěžena ve výzkumu 

ani v závěrech. Klíčový koncept žánru je definován spíš letmo a namátkově na třech stránkách. Vzhledem 

k tomu pak vyvstává otázka, zda výsledky výzkumu skutečně vypovídají o žánrech, nebo spíš o nějakých jiných 

vzorcích či formálních kategoriích. Rozdělení žánrů také vyvolává otázky. Jistě se jedná o jedno z možných 

dělení, ale místy není úplně přesvědčivě obhájeno. Např. gaming video je podle autorky unikátní pro YouTube, 

ale vyskytovalo se i v televizních pořadech; záznamy hráčského zážitku se objevovaly i v tištěných herních 

časopisech. V případě scénky by se kromě seriálů dalo ukázat spíše na spojitost se televizními zábavními pořady 

nebo stand-up komedií, v případě žánru "prank" na TV pořady se "skrytou kamerou." 

V závěru práce se autorka pokouší znalosti o žánrovém rozdělení zobecnit na soudy o publiku. Obsah nám však 

o publiku svědčí pouze velmi zprostředkovaně, na což by se mělo explicitně upozornit. 

 

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 3 



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.)  

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 4 

 

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

Práce je po stylistické a jazykové stránce nadprůměrná. Za trochu nevhodné (a legrační) považuju používání 

slova "kolaborace" ve smyslu spolupráce dvou youtuberů. Přece jen se mi zdá, že má toto slovo stále velmi 

negativní konotace. Nejvýznamnějším - a poměrně zásadním - nedostatkem práce je to, že v elektronické verzi 

zůstaly stopy po poznámkách a editaci. Ty by měly být odstraněny a práce znovu nahrána do SISu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Anny Mlejnkové odpovídá požadavkům na diplomovou práci. I přes poněkud "děravou" teorii je založená 

na solidním výzkumu a dochází k hodnotným závěrům. Navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře a podmínit 

udělení známky opravou elektronické verze.  

 

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

5.1 Jak podle vás žánrovou skladbu obsahu na YouTube může ovlivnit popularita streamingu přes služby 

jako např. Twitch.tv? 

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! 

 


