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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Šírová Veronika  

Název práce: Sociální sítě jako primární zdroj informací při prezidentských volbách - komparace USA a ČR 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Jirků Jan 

Pracoviště: KŽ IKSŽ FSV UK 

 

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) 

Změny, které nastaly především v metodice a technice výzkumné práce, jsou řádně odůvodněny. 

 

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 D 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

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

Autorka čerpala poznatky z relevantních zdrojů. Přesto lze v jejím výkladu objevit formulační nepřesnosti,  

např. na s. 9, kde propojuje koncept aktivního volebního práva s označením generací, konkrétně generace Z  

a generace Y, přičemž ve svém tvrzení nepostihuje skutečnost, že ani v ČR, ani v USA jedinec před dovršením 

18. roku života ještě nemůže využívat aktivní volební právo, tudíž není volič. Řadě zmíněných teoretických 

konceptů, které nicméně byly pro výklad zvoleny vhodně, by slušelo podrobnější (ideálně i kritické) představení. 

Výzkum byl naopak proveden precizně. 

 

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 E 

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.) 

E 



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 C 

 

 

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

Výsledné dílo lze pochválit za jeho jazykovou úroveň. Závažnou slabinu však představuje nedůsledný způsob 

práce s citacemi a parafrázemi. U některých přímých citací scházejí odkazy na konkrétní strany zdrojových 

dokumentů, odkud byly převzaty, tedy je u nich uveden jen autor a rok vydání, naopak u některých parafrází 

údaje o zdrojových stranách, byť by to nebylo nezbytné, jsou. Součást výkladu tvoří parafráze a citace z textu 

Danah Boydové vydaného podle studentky roku 2017, ale v seznamu literatury žádná položka takovémuto 

zdrojovému textu neodpovídá, je tam uveden jen článek dvojice autorek Boydové a Ellisonové datovaný 2007. 

Výstižnějším názvem pro kapitolu číslo 4 by byla Metodika, jelikož v ní jsou přiblíženy již konkrétní postupy  

při analýze. V poznámkovém aparátu a v seznamu literatury se nacházejí odkazy do internetových zdrojů,  

které zůstaly podtržené a na některých místech i modře zbarvené. V seznamu literatury navíc není dodržen 

jednotný způsob zápisu čísel ISBN. Číslování podkapitol se provádí bez tečky za poslední číslicí.  

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Bakalářská práce Veroniky Šírové vyhovuje stanoveným kritériím a zasluhuje si být doporučena k obhajobě. 

Vyzdvihnout je nezbytné preciznost a úroveň provedeného výzkumu. Naopak více péče by si bývala zasluhovala 

práce se zdroji. Oponent proto navrhuje hodnocení stupněm C. 

 

 

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

5.1 Sehrála sociální média významnější roli při druhém kole prezidentských voleb v ČR vloni, nebo v roce 

2013? Proč? 

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 

 

 

 

 

                                                                                                      PhDr. Jan JIRKŮ, Ph.D. 

 

 

 

 

Datum: 3. září 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 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! 

 


