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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) 

 

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 B 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru E 

 

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

Předložená diplomová práce Kláry Tomkové je standardně členěna do dvou hlavních částí. V první, teoretické 

části autorka představuje zvolené téma, dále vymezuje klíčové pojmy (online vs. tištěná média, volný a pracovní 

čas) a související koncepty. V úvodu druhé, empirické části práce je popsána výzkumná strategie a specifika 

zvolené analytické metody. Následující desetistránkovou rešerši věnovanou historii, rubrikám či čtenosti 

sledovaných médií (kap. 2.1.3.1) považuji, vzhledem k cílům práce, za nadbytečnou. 

Realizovaný výzkum je dle mého názoru stěží akceptovatelný, a to ze tří důvodů: 

1. Zvolená metoda zkoumání je aplikována chybně. Ačkoliv autorka obsáhle zdůvodňuje výběr kvalitativních 

výzkumných technik a opakovaně zdůrazňuje specifika, přínosy i limity kvalitativních metod, tak při první 

možné příležitosti (kap. 2.2 s. 53) výsledky kvantifikuje, statisticky vyhodnocuje a předkládá v podobě grafu. 

2. Rozsah analyzovaných dat je nedostatečný. Platnost výsledků zkoumání a závěrů práce se limitně blíží nule, 

protože v první části výzkumu (analýza časových snímků) autorka pracuje pouze se 4 záznamy (3 online, 1 

print), ve druhé části zkoumání (rozhovory) jsou závěry postavené na analýze a srovnání dvou souborů (online 

vs. tisk), v každém po pěti respondentech (u dvou z nich navíc nebyl realizovaný rozhovor, reagovali pouze 

emailem). Velmi omezený počet analyzovaných jednotek je zdůvodněn časovou vytížeností a zásahem do 

soukromí respondentů (s. 50-51). V takové situaci je logickým řešením problému změna analytického nástroje, 

případně revize techniky sběru dat, autorka ovšem rezignovaně konstatuje, že sběr dat neproběhl podle 

očekávání. 



3. Nejasná konstrukce výběrového souboru. Jako výběrová procedura je na s. 36 uvedena technika tzv. sněhové 

koule, ovšem na následující straně je popisován odlišný způsob výběru: „Strategie výběru vzorku byla tedy 

provedena metodou záměrného výběru. Vzorkování proběhlo podle předem určených charakteristik […]Na 

základě stanovených charakteristik bylo vybráno 5 redaktorů/redaktorek tištěných médií a 5 redaktorů/ 

redaktorek online médií“ (s. 37). 

 

 

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  F 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu D 

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 

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

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

B 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

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

 

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

původnost tématu a závěrů apod.)  

Předloženou diplomovou práci Kláry Tomkové s výhradami doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm 

D. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANTKA MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

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

  

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

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
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