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Základní charakteristika práce. 

Práce se zabývá rolí politických komentátorů na sociálních sítích v USA, zkoumá dopad jejich 

rostoucího vlivu na mediální krajinu ČR. Za klad práce považuji to, že je psaná v AJ. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce na několika místech spíše nejasně deklaruje oblasti zájmu, než aby uvedla jasný cíl a 

výzkumnou otázku. 

 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metodologie je jasně stanovená, byť postrádá vlastní kritickou recepci zvolených nástrojů. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Práce je velmi dobrá v pasážích, kde rozebírá relevanci a kontext svých témat. Bohužel, v části 

pět lze jen těžko najít teoretickou diskusi odpovídající nárokům kladeným na diplomovou práci. 

Přičítat to lze její poměrné stručnosti, v celé práci je jí věnována jedna strana, a to bez jediné 

cintace odborné literatury, kterou by bývalo bylo třeba reflektovat. 

 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce má standardní strukturu, nedostatky vidím v prezentaci dat (s. 26), kdy (často je tomu tak 

i jinde) není uveden v tabulce počet pozorování. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 
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Toto nelze kvalifikovaně provést, neboť práce nemá teoretickou část, neprovádí konzistentní 

relfexi oborové literatury a relevantních výzkumných závěrů. 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Vedle výše zmíněné jasné prezentace dat postrádám jasnou a deklarovanou (a validní) metodu 

kódování. Přesvědčivá není ani část o kvantitavní analýze dat, která ne zcela jasně (a nevíme ani 

proč) slouží celé práce. V průběhu obhajoby by bylo dobré záměr, postup a relevanci celé této 

osmé části práce objasnit. Následující část působí spíše popisně než analyticky a bylo by dobré 

její analytický přínos v rámci obhajoby osvětlit. Není také jasné vztažení hypotéz (9.2.) 

k výzkuným otázkám a celku práce. Navíc práce sama mluví o explorativní povaze spíše než o 

tom, že má něco konfirmovat. 

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Závěry práce jsou velmi stručné a neragují na argumenty z teoretické části (i když do ní 

započítám části o relevanci a kontextu). Samotný závěr práce je vzhledem k cílům práce také 

dost mlhavý – působí to tak, že cíle práce (jakkoliv nejasné, tak zmi%novaly analýzu dopadů) 

nebyly naplněny, cituji poslední slova práce: 

 

However, if we should take away just one thing from this thesis it is that: Social media based political 

pundits do have a great potential of being impactful. Although do not know how big this impact is at 

present. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Práce bohužel na mnoha místech – asi nejvíce je to viditelné v teoretické části – pracuje velmi 

ledabyle s literaturou. Nemám ani tak namysli plagiátorství, ale nahodilou (a ne moc 

reflektovanou) citaci tam, kde se to zrovna dle autora hodí. Systematická práce se zdroji, jejich 

jasně formulovaná rešerše a kritická recepce, to převážně v práci absentuje. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Přes absentující teoretickou část je třeba ocenit aspoň zmínku o relevantních výzkumech, byť i 

tam by slušela kritická recepce a podrobnější zapracování výsledků do práce. Nevyužit zůstal i 

prostor v závěru, kde mohly být výsledky práce jiných vztaženy k výsledkům dosažených 

autorovou analýzou. 
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Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Oceňuji, že je práce v AJ, škoda nedobré prezentace dat v grafech, viz výše. 

 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Absentující jasný záměr práce, neexistující podrobnější teoretická diskuse či reflexe relevantních 

výzkumů a nedobrá prezentace dat vede k mému hodnocení dobře. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

1. Jaké tedy dopady má tento fenomén v ČR (jak psáno na začátku práce), jak byly tyto 

analyzovány? 

2. Jak souvisí výsledky autorovy analýzy se současnými poznatky v tomto poli 

3. Jak přesně probíhalo kódování a jak je zaručena validita a reliabilita zvolené výzkumné 

metody. 

 

 

Datum:  

 

Podpis:  


