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

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Cíl, technika i struktura práce odpovídají schváleným tezím z května 2018. V úvodu práce autorka vhodně
formuluje výzkumné otázky (viz str. 4): "Jakou mírou byly zapojeny informace ze sociální sítě Twitter do
obsahu zpravodajských portálů (Aktuálně.cz, iDnes.cz a iRozhlas.cz - poznámka vedoucího práce) během vládní
krize v květnu 2017? Jakým způsobem byly informace přejímány a zapojeny do obsahu? Jaké zdroje informací
z Twitteru média volila?" Rád bych na tomto místě ocenil autorčinu ambici a preciznost, s nimiž se ujala
zpracování bakalářské diplomové práce.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V teoretické části práce diplomantka prokazuje schopnost pochopení tématu na základě nastudované litaratury a
pramenů, stejně jako schopnost předložit čtenářům srozumitelný a účelný pojmový rámec zpracovávané
problematiky (viz str. 5-26). Výsledky kvantitativní obsahové analýzy prezentuje nejen v přehledných tabulkách
(viz tabulky č. 1-9) a grafech (viz grafy č. 1-3), ale též v erudovaném a logickém výkladu. Její závěry potvrzují,
že se sociální síť Twitter stala pro zkoumaná zpravodajská média významným zdrojem informací (viz str. 48).
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

Hodnocení písmenem
A
B
A

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Výsledný text obsahuje jen minimum chyb a překlepů. Drobnou výhradou může být nevyužití přílohové části,
byť se nabízelo (např. pro ilustraci práce žurnalistů s twitterovými účty informačních zdrojů v textech, popř.
jejich grafické zpracování).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Předložená bakalářská práce Sabiny Andree si zaslouží býti obhájena a vzhledem k výše uvedeným okolnostem
neuvažuji o jiném hodnocení než stupněm A.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
V závěru diplomantka píše, že její práce "může sloužit jako dobré východisko pro podrobnější
kvalitativní analýzu, která by rozebrala jednotlivá sdělení přebíraná z Twitteru a jejich vztah
k mediálnímu obsahu" (viz str. 49). Může autorka na základě dosavadního výzkumu naznačit, k jakým
závěrům by kvalitativní obsahová analýza mohla dospět?
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)
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