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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce zpracovává společensky aktuální téma, jež je v mnoha aspektech 

hluboce ovlivněno kulturou nových médií. Genetická genealogie je ve velké míře závislá na 

aktivitě online komunit a autorka se rozhodla prozkoumat strukturu a procesy takových 

komunit v České republice.  

V teoretické části práce oceňuji zejména strukturovanost textu a vyčerpávající informace o 

genetické genealogii. Autorka se zde věnuje podrobně i virtuálním komunitám, jejich 

výzkumu, strukturám apod. Této části by se dala vytknout pouze jistá zkratkovitost v otázkách 

vlivu působení virtuálních komunit na reálný objekt zájmu. Rozpracování těchto otázek by 

bylo pro komplexnost práce přínosem.  

V praktické části práce se autorka pouští do kvalitativního šetření v srdci dvou hlavních 

českých online komunit Genealogie.Taby a Okoun.cz. K tomuto účelu používá metody 

netnografie, jež může být přirovnána k online etnografickému zkoumání. Výběr metody 

považuji pro potřeby této diplomové práce za velice vhodný a autorka prokázala vysokou 

schopnost a citlivost při její aplikaci. Celá práce si vyžádala zpracování obrovského množství 

dat, jejich analýza byla jistě velice náročná, zde oceňuji realističnost při vyhodnocování 

závěrů. Co této části práce naopak chybí je stanovení hypotéz o výzkumném objektu, jež 

mohou být základem pro další výzkum. V rámci obhajoby by bylo dobré, kdyby autorka šířeji 

rozpracovala, co její závěry přinesly pro potřeby budoucích výzkumů v této oblasti, a 

případně, na jaké možnosti nebo limity při aplikaci netnografické metody narážela. 

Práce splňuje obecné charakteristiky odborného textu i formální požadavky na diplomovou 

práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení 

„výborně“. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
34 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 10 (nedostatečně osvětlený přínos pro další výzkum 0 – 20 bodů 



v závěrech práce, lze doplnit v rámci obhajoby) 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 84  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V    Praze    dne   3.6.2018            Michaela Slussareff 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 

 


