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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Cíl práce byl naplněn, práce je logicky strukturovaná a obsahuje vlastní výzkum.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 



KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Není příliš diskutována definice a úloha vládní komunikace či strategické komunikace evropských institucí, jejich 

cíl, účel a strategie.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Michala Tomaníčka se zabývá online komunikací Evropského parlamentu a Evropské komise 

se zacílením na mladé lidi - mileniály a generaci Z. Práce je strukturovaná, podložená literaturou a obsahuje 

vlastní výzkum. Představuje důležité téma z pohledu ČR i EU a přináší nové poznatky - z tohoto pohledu je třeba  

práci ocenit a vyzdvihnout přínos zpracování tohoto tématu autorem.  

Je evidentní, že autor se v oblasti online komunikace dobře orientuje a je schopen sestavit poměrně detailní 

dotazník. Otázkou však je, zda jsou na tom stejně i jeho respondenti - zda jsou schopni takové podrobné reflexe 

vlastního vnímání EK a EP (např. zda zaznamenali fotku, video nebo status na Facebooku) a do jaké míry zde 

působí spáčský efekt. Více než utilitární sledování jednotlivých kanálů komunikace by bylo zapotřebí zjistit, 

která témata s respondenty nejvíce rezonují, jaké jsou jejich postoje a motivace k EK a EP a co vůbec od 

sociálních médií těchto institucí očekávají. Získaná data a informace by bylo potřeba zasadit do širšího kontextu, 

např. v ČR proběhla na sociálních médiích vlna negativní protievropské komunikace, konkrétně např. na projekt 

Erasmus apod., jaká je (alespoň vnímaná) tonalita mediálních zpráv o EP a EK apod.  

Celkově však lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly naplněny a práce přinesla původní poznatky autora.  

 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jakou komunikaci podle vás mladí lidé od EK a EP počekávají - jaká témata a jakou formou?  

5.2 Jak by měly obě instituce postupovat, aby jejich komunikace směrem k mladým lidem byla efektivnější?  

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum:                                                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


