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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 a

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 a

3 Přístup ke konzultacím 15 a

4 Samostatnost při zpracování 10 a

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 a

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 a

7 Metodologická kvalita postupu 20 a

8 Struktura a logika textu 25 a

9 Úroveň teoretické části práce 25 a

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 a

12 Úroveň analytické části práce 25 a

13 Úroveň projektové části práce 25

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 a

16 Jazyková úroveň práce 10 a

17 Formální úroveň práce 10 a

Celkové hodnocení  A  
 
 

Připomínky a hodnocení práce: 

 
Práci považuji za nadprůměrnou. 
 
Oceňuji jak odvahu, se kterou se autorka pustila do zpracování ne zcela popsaného 
tématu, tak její celkový pečlivý přístup k práci.  
 
V obou částech textu (teoretické i praktické) autorka postupuje systematicky; step-by-
step uvádí čtenáře do problematiky, při čemž přiznává, že i pro ni samu byly některé 
aspekty blogování novinkou, kterou si musela nejprve sama vyzkoušet. Důsledkem pak 
je skutečnost, že text působí autentickým dojmem a je čtenářsky přitažlivý.  
 



V práci jsou vlastně tři typy výzkumu: jednak vlastní subjektivní analýza vybraných 
blogů, dále průzkum dotazováním a také kvalitativní průzkum formou rozhovorů 
s některými významnými blogery. Domnívám se, že takto pojatá analýza má značnou 
vypovídací hodnotu a že bakalářská práce jako celek se může stát i prakticky 
využitelnou příručkou pro začínající blogery.  
 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

Vzhledem k pečlivému přístupu autorky ke konzultacím nemám dotazů ani 
dalších připomínek k textu. 
 
 
  

 
Ve Zlíně  dne  8. 5. 2010 
 
 Podpis hodnotitele práce 


