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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Smudková Barbora  

Název práce: Internetové deníky na sociální síti Facebook 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Jirků Jan 

Pracoviště: KŽ 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) 

Výraznějších změn doznal pouze rozsah vzorku, tato odchylka od tezí je nicméně řádně zdůvodněna a přispívá 

k ucelenosti výzkumu. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

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

Autorka se zaměřila na aktuální téma dopadů distribuční konvergence, mezi něž se řadí právě také publikování 

na více platformách či crossmedialita. Celý text tvoří soudržný celek, teoretický výklad se opírá o relevantní 

tituly odborné literatury a vlastní výzkum tento výklad vhodně ilustruje, ba dokonce doplňuje. Jeho metodika 

(nikoliv metodologie) byla zvolena s rozvahou a precizně promyšlena do detailů konkrétní užité techniky. 

Výsledky jsou předloženy přehledně a srozumitelně, k čemuž napomáhají také grafy.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

B 



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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Text splňuje po formální stránce veškerá kritéria kladená na kvalifikační práce příslušného druhu. Drobné 

nesrovnalosti se objevují v případě bibliografických údajů a jejich zápisu. Co se týče autorství Slovníku mediální 

komunikace, je nepřesně uváděno, že jeho autorkou je pouze Irena Reifová, správně má být Irena Reifová  

a kolektiv (et al.). Formát zápisu čísel ISBN a ISSN v seznamu zdrojů je různorodý, totéž platí  

i o údajích v poznámkách pod čarou, zejména v případě umístění teček. Připomínku je nutné mít i k názvu 

kapitoly číslo 5, v níž je popisována konkrétní zvolená metodika, nikoliv tedy metodologie obecně. Vyzdvihnout 

je naopak nezbytné vydařenou úpravu grafů.  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Diplomová práce pojednává o aktuálním tématu. Vyznačuje se logičností výkladu a provázaností teoretické části 

s provedenou analýzou, ale i zdařilou grafickou úpravou. Z pozice oponenta ji proto doporučuji k obhajobě  

a navrhuji její hodnocení stupněm A. 

 

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

5.1 Hodláte se tématu distribuční konvergence věnovat i v budoucnu, například se s ním zkusit přihlásit  

do doktorského studia? 

5.2 U kterého internetového deníku (z těch, jež jste zkoumala) je crossmediální produkce nejvíce 

rutinizovaná a proč? 

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

 

                 

                            12. června 2018                                                        PhDr. Jan JIRKŮ 

 

 

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

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, 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.    

 


