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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Khan Jakub  
Název práce: Internetové memy v prezidentských volbách 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Máchová Eva 

Pracoviště: FSV UK IKSŽ, Katedra marketingové komunikace a public relations 
 
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) 
      
 
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 A 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 
 
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 A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      



 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Stěžejní přínos práce spatřuji v samotném výběru tématu - memetiky -, která je v akademické sféře prozatím 
opomíjena. Přestože tento formát zařazují do komunikační strategie velcí hráči z řad firem i politiků. Právě na 
příkladu amerických voleb autor analyzuje vybranou sadů memů a zdárně popisuje a vyhodnocuje jejich 
fungování a dopad v rámci předvolební kampaně.  
 
Použití velkého množství relevantních zdrojů i očividný zápal autora pro věc poskytne ucelený obraz 
současného stavu vědecké disciplíny zabývající se právě memy. Poznatky načerpané v teoretické části i 
s jistými předpoklady, jak memy fungují, za jakých okolností, jak se jejich dopad proměňuje v čase a jaké 
formáty mají největší šanci na úspěch, ověřuje v praktické části. Výzkum probíhá formou komparativní 
analýzy vybraných faktorů, které naznačily nosné vlastnosti internetových memů, jejichž měřítkem úspěchu je 
právě četnost sdílení - šíření v online prostoru. Autor v rámci vyhodnocení zasazuje memy do soudobého 
kontextu tak, aby čtenář pochopil smysl a dopad jednotlivých memů, které jsou úspěšné v lokální politice na 
obou stranách politického spektra. To hodnotím velice pozitivně, protože závěry, které vyzdvihují jako 
základní nosné prvky pro šíření memů humor, ironii, sarkasmus, by bez kontextu v závěru těžko obstály. 
Zmapováním tohoto tématu, včetně praktického vyhodnocení v konkrétní kampani, nejúspěšnějších formátů, 
možných kanálů šíření, autor ukázal, že tento formát má v mediálním světě své místo a stojí za to věnovat se 
mu nejen jako okrajovému produktu subkultury, ale jako serióznímu nosiči informací zasahující většinovou 
populaci v online prostředí. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1      

 
 

5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 3. 6 .219                                                                                          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! 
 


