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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) 
Zuzana Mudrová si v práci klade za cíl prozkoumat, "jakým způsobem konzumují mladí lidé zpravodajské 
informace skrze sociální síť Facebook a jaké je jejich porozumění problematice algoritmu této sociální sítě a 
informačních bublin obecně". Autorka tímto dodržela v souladu s tezemi zaměření jak na otázku zmapování 
obsahu, který mladí lidé na sociální síti konzumují, tak jejich povědomí o jeho původu a případné zaujatosti. 
Na rozdíl od tezí autorka vhodně přizpůsobila cíl a výzkumné otázky kvalitativní povaze výzkumu a ustoupila 
tak od testování hypotéz směrem k hlubšímu porozumění a interpretaci zkoumaného jevu. Tyto změny se 
následně do jisté míry odrazily i v technice a struktuře práce a přispěly k její výsledné kvalitě.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Zuzana Mudrová si vybrala pro svou diplomovou práci aktuální téma informačních bublin, které zkoumala 
v prostředí sociální sítě Facebook. Tématicky práci vhodně zůžila na zpravodajský obsah konzumovaný skrze 
tuto sociální síť a soustředila se tak na jasně definovaný typ obsahu na jehož příkladu zkoumala existenci a 
povědomí o informačních bublinách. Takto jasně definované pole by si v teoretické části zasloužilo kritičtější 
diskuzi teoretických konceptů a dosavadních akademických poznatků či vysvětlení souvislostí teoretické části 
k informačním bublinám (např. vztah mediální gramotnosti a informačních bublin). Zvolenou metodu deníčků 
v kombinaci s rozhovory považuji za vhodně vybranou a kladně hodnotím, že při zodpovídání stanovených 
výzkumných otázek autorka kombinuje poznatky získané z obou metod. Práce by si však zasloužila preciznější 
využití těchto metod a detailnější analýzu výstupů z deníčků respondentů, kde se autorka soustředí pouze na 
počet zpráv, jejich zdroj nebo tématické zaměření. V závěrech práce se autorka i přes kvalitativní povahu 
výzkumu místy uchyluje k potvrzování, případně vyvracení hypotéz nebo zevšeobecňujícím závěrům (např. na 
str. 47: "…nelze potvrdit, že generace Z je uvězněná v informační bublině." nebo na str. 50: …"A zároveň to 



potvrdilo autorky myšlenku, že generace Z je opravdovou generací, která již tuto sociální síť umí využívat 
naplno a žije s ní každodenně ruku v ruce.").  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

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

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Přestože autorka v teoretické práci diskutuje relevantní témata (např. mediální gramotnost nebo informační 
bubliny), práci chybí jasně definovaná relevance těchto oblastí k předmětu a cílům výzkumu. Výsledné práci 
by prospělo preciznější vylíčení souvislostí teoretických konceptů s výzkumnými cíli a otázkami a zaměření 
na plynulost výkladu, který zlepší celkovou logičnost práce, její čtivost a eliminuje odbočení od tématu.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Zuzana Mudrová si pro svou diplomovou práci vybrala zajímavé a velmi aktuální téma informačních bublin na 
sociálních sítích. V teoretické části autorka identifikovala relevantní klíčové koncepty, ovšem v šíři tohoto 
záběru autorka zůstala spíše u obecného popisu než detailního a zacíleného rozboru. Práci by prospěl větší tah 
na branku a lepší zasazení do kontextu dosavadního výzkumu v této oblasti. Kladně hodnotím zvolenou 
kvalitativní metodologii, kde autorka využívá formu deníčků a rozhovorů s respondenty. Práci by ovšem 
prospěla důslednější aplikace této metodologie a přesvědčivější argumentace závěrů ve vztahu k informačním 
bublinám. V závěru práce by bylo také vhodné kriticky zhodnotit limity práce a diskutovat její závěry 
v kontextu obdobných prací na toto téma. I přes výše zmíněné nedostatky se domnívám, že se autorka 
vypořádala s nelehkým úkolem výzkumu informačních bublin a celkově práci hodnotím jako chvalitebnou.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Shrňte, v čem jsou vaše závěry a poznatky shodné, případně odlišné od obdobně zaměřených prací na 

toto téma v českém prostředí?   
5.2 V práci se zaměřujete hlavně na technologické příčiny informačních bublin na sociálních sítích. 

Vysledovala jste ve vašem výzkumu také příčiny ideologické povahy (názorová blízkost uživateli)? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 29.5.2019                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


