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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Nemohu hodnotit 

Logická stavba práce 

 

 Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                               Dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                            Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a její celková úroveň.   

Celkově lze hodnotit práci jako určitý a celkem hodnotný příspěvek k problematice využívání 

sociálních sítí kluby Tipsport ELH. Vlastní projekt a cíle jsou vhodně a celkem jasně 

stanoveny. Také výzkum a sběr dat musel být poměrně pracný a časově náročný. Analytická 

část BP přinesla mnoho nových a hodnotných informací na poli, které není zdaleka 

prozkoumané. Také přímá využitelnost těchto poznatků je poměrně velká: například pro 

formulaci hypotéz a také pro komunikaci klubů s fanoušky. Bohužel práce je psána velmi 

nezralým a nevědeckým jazykem, což snižuje její celkovou kvalitu. Rozhodující je ovšem 

nevhodný způsob ověřování hypotéz (tedy metodika práce), které nejsou ani nijak nápadité 

(např. předpoklad, že větší města budou mít více přispěvatelů na sociálních sítích, než menší 

aglomerace je celkem triviální). Také není zcela jasné, na základě jakých poznatků k nim  



autor dospěl. Poznatky pro formulování podobných hypotéz se teprve objevují ve výsledcích  

této práce. Je proto možno konstatovat, že cíle byly splněny jen částečně, protože takto 

ověřovat zde formulované hypotézy není adekvátní.     

Hodnocení:  dobře  
 

Teoretická část a zacházení s literaturou. 

Pisatel prokázal opravdu dobrý vhled do problematiky a velké osobní zkušenosti s užíváním 

sociálních sítí v ČR. Také výběr literárních a elektronických zdrojů je dostatečný. Při citaci 

literatury se ale dopouští některých chyb (viz připomínky), což ale není podstatné. Je zřejmé, 

že autor prokázal, že s literárními a hlavně elektronickými zdroji umí zacházet a propojit 

poznatky různých autorů v jeden celek. Horší je však opravdu styl psaní, který posílá práci až 

do podprůměrné úrovně. Jinak postřehy autora jsou přínosné a uvažovaní ukrývá v sobě  

pohled zkušeného praktika a uživatele těchto sítí. Teorii však tato část příliš neobohacuje.    

Hodnocení: Dobře  

 

Metodika a hloubka analýzy. 

Achillova pata celé práce. Na jedné straně je evidentně přínosná a také velmi pracná analýza 

uživatelů sítí jako FACECEBOOK, TWITTER apod. fanoušky vybraných klubů. Větší počet 

klubů zahrnutých do objemově rozsáhlé analýzy je možná až nadbytečný. Doplňující dotazník 

je pouze orientační, ale i ten přináší užitečné poznatky (o spokojenosti, o absenci aktualizace, 

resp. frekvence užívání). Hlavní potíž spočívá v metodě tzv. ověřování hypotéz. V této 

podobě svědčí spíše o absenci znalostí o statistickém testování hypotéz a nelze v žádném 

případě považovat za adekvátní metodiku. Tvrzení jako “ Stanovené hypotézy jsem na 

základě zjištěných informací potvrdil nebo vyvrátil“ (s. 48) tak bohužel stojí jen na 

orientačním porovnávání prostého součtu množství příspěvků, což lze metodicky jen stěží 

přijmout. Vlastní postřehy a náměty na zlepšení mají ale svou hodnotu. Proto hodnotím ještě 

dobře, jinak bych musel konstatovat nedostatečné použití metod hodnocení výsledků.  

Hodnocení:  Dobře    
 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Práce má standardní úpravu. Používá dnes už běžnou formu grafických výstupů, jejichž 

množství je však velmi nadstandardní, což ukazuje na poměrně značnou objemovou náročnost 

a také pracnost  analýzy. Práce je však oživena řadou ilustračních obrázků a grafická 

schémata jsou přehledná. Možná mohla být práce oživena nějakými ilustrativními obrázky 

z různých sociálních sítí, resp. klubů ELH.  

Hodnocení: Velmi dobře 
 

Stylistická úprava, jazyk, gramatika. 

Práce je psána ne zcela vědeckým, spíše vypravěčským jazykem, někdy značně nezralým. 

Objektivně dává BP ne zcela vědecký ráz, objevují se zejména častější žargonové obraty, 

neobratné formulace, „já“ jazyk a další chyby v e skloňování i gramatice. Psát závěrečnou 

práci tímto způsobem a jazykem je opravdu na hraně únosnosti. Zbytečně to snižuje celkovou 

úroveň, kvalitu a jistý praktický přínos práce.  

Hodnocení :  Dobře 

 

 Připomínky (kromě výše uvedených):  

1. Autor se nevyvaroval neobratným formulacím ( např. s. 15 „Je spoustu 

metod…“,nebo „své plnící centra…“ s. 22, dále s.27), dokonce ani hrubým 

chybám v  gramatice (např. s.9, s.28, s.29 , s. 30). 

2. BP je psána ne zcela vědeckým, spíše vypravěčským jazykem, někdy značně 

nezralým. Často například používá první osobu, přivlastňovací zájmena jako 

„můj výzkum“ a plurálu „my“, ačkoliv se nejedná o autorský kolektiv. Celkově 

se vyznačuje  poněkud lehkým žargonem s výrazy jako: „ Až přišel Pierre de 

Coubertin…“(Začátek věty, s.9)… „a kdo ví, jestli se…“ (tamtéž).To bohužel 

podstatně snižuje kvalitu celé práce. 



3. V práci jsou chyby v přímé citaci zdroje, kdy není uvedena stránka publikace. 

Například (s.11,12,13 a dále prakticky v celé teoretické části). Zdá se, že autor o 

tomto pravidle vůbec neví. 

4. Dotazník nemá formulaci o ochraně dat, nebo alespoň zdůraznění anonymity 

respondentů. U pilotáže není zmíněn přesný počet respondentů, kteří 

srozumitelnost dotazníku ověřovali.  

5. Většina analyzovaných příspěvků na sociálních sítích pochází ze srpna 2018, 

což je nejen poněkud pozdní sbírání informací, ale hlavně se jedná o data mimo 

hlavní hokejovou sezónu. 

6. Ověřování hypotéz se standardně provádí pomocí nějakých statistických testů. 

Nikoli odhadem na základě absolutních četností výskytu jevu. Na základě této 

analýzy by teprve moly být hypotézy formulovány. Viz otázky k obhajobě. 

 

  

Otázky k obhajobě: 

 

1. Jakými statistickými metodami byste mohl například ověřovat své 
hypotézy? 

2. Zkuste popsat správný postup při ověřování hypotéz. Tzn.: Jak by měla být 
hypotéza formulována a jak potvrzena, resp. vyvrácena.  
 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na bakalářskou  
práci. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby dobře. 
      
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 26. 8. 2018      PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


