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seriálech
DP max

Definice problému 20 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 6 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 4 6

Charakteristika mediálního trhu je zpracována velmi podrobně.

Metodika práce 20 24

Popis metodiky práce 4 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýzy dat 6 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 4

Diskuse, analýzy  a závěry 14 16

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 7 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy N/A N/A

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 4

Práce vzhledem k tématu neobsahuje kapitolu návrhů a doporučení.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 19 20

Stylistika 3 4

Gramatika 4 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 4

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 4 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 4 4

Pracovní disciplína 6 10

Účast na 1. skupinovém semináři 0 1

Bezchybné odevzdání zadání DP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání DP do vyhlášeného termínu 1 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 2 2

Účast na dalších 2 skupinových seminářích 0 2

Práce na DP během ZS a LS (konzultace) 2 3

                                                                                Bodové  hodnocení 79 94

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 18. 5. 2012                                                                                       Ing. Tereza Navrátilová

Rozsah použitých zdrojů mohl být větší, zejména co se týče monografií, rovněž chybí využití 
odborných časopisů. Autorka využila pouze jeden zahraniční zdroj.

Autorka správně popisuje metodiku stěžejní části výzkumu, tedy pozorování, nedostatky se objevují 
v popisu doplňujícího výzkumu - ankety. V plánu výzkumu chybí definice základního souboru, která 
je sice obsahem realizační části, ale i tady nesprávně (viz str. 50), chybí údaj o plánovaném počtu 
respondentů a způsobu jejich výběru. Struktura výběrového souboru je pak výrazně nerovnoměrná 
ve prospěch věkové skupiny 15 - 25 let (70 %).

Přesto, že se jednalo pouze o doplňující část výzkumu, je škoda, že autorka nepracovala s tříděním 
dat druhého stupně.


