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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) 
     Zatímco struktura předložené bakalářské práce Veroniky Šírové odpovídá schváleným tezím z května 2017, 
v technice a cílech se diplomantka odchýlila, což vhodně odůvodňuje v úvodu (viz str. 10): "Práce se zaměřuje 
na sociální síť Facebook. V tomto se postup odchyluje od původní teze, která předpokládala analýzu rovněž u 
sociální sítě Twitter. Po důkladnějším seznámení s problematikou se ukázalo, že tato sociální síť má zatím stále 
ještě význam jen v menší části české společnosti, byť v prostředí Spojených států amerických hrál Twitter jednu 
z hlavních rolí. Relativně malou úlohu této sociální sítě v českých prezidentských volbách pak potvrdil i samotný 
průběh předvolební komunikace, která následovala až po schválení tezí této práce. Kupříkladu na oficiálním 
twitterovém účtu vítěze voleb Miloše Zemana se za celé předvolební období neobjevil jediný příspěvek."  
     Dále autorka v úvodu (viz tamtéž) konstatuje: "Výsledná práce se dále odchyluje od předpokládaného 
formátu ve vymezení zkoumaného období jednotlivých kandidátů. To mělo původně začínat oznámením jejich 
kandidatury a končit samotnými volbami v listopadu roku 2016 a v lednu roku 2018. Z důvodu příliš obsáhlého 
vzorku byl časový úsek zkrácen na dobu 3 týdnů před závěrečnými volbami. A to z důvodu, že v tomto období je 
komunikace jednotlivých kandidátů a jejich snaha přesvědčit voliče zpravidla nejintenzivnější. V případě 
Spojených států amerických mělo být původně využito dostupných průzkumů a analýz, které roli sociálních síti ́ 
v průběhu tamního předvolebního období zkoumají. Tyto pak měly sloužit jakožto podklad pro následnou 
komparaci. Vzhledem k tomu, že dostupné studie se věnovaly v řadě případů různým časovým úsekům a 
zaměřovaly se na odlišná kritéria předvolební komunikace, bylo v průběhu práce přistoupeno k vypracování 
vlastní kvantitativní analýzy komunikace vybraných kandidátů v USA. U českých kandidátů pak došlo k 
provedení identické kvantitativní analýzy stejných aspektů jako v případě USA. Tímto bylo docíleno, že v obou 
zemích se následně jedná o komparaci na základě naprosto srovnatelných kritérií."  
     Předmětné změny výsledné podoby studie při srovnání se schválenými tezemi byly s vedoucím práce 
konzultovány. A protože je seznal funkčními, souhlasil s nimi.           
 
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 B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 



 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
     V teoretické části práce autorka prokazuje schopnost pochopení tématu na základě nastudované litaratury a 
pramenů, stejně jako schopnost předložit čtenářům srozumitelný a účelný pojmový rámec zpracovávané 
problematiky (viz str. 11-25). Některé pasáže, resp. tvrzení mohla pečlivěji opřít o literaturu a zdroje, čímž by 
byla její argumentace silnější: "Nová média nabízí přímou, a hlavně interaktivní komunikaci. Od toho si řada 
autorů slibovala, že nové technologie pomohou sociální i politickou komunikaci demokratizovat. Mluvilo se také 
o podpoře, kterou nová média poskytnou občanské participaci. Vědecký diskurz byl tedy ohledně vlivu nových 
médií na politickou komunikaci optimistický." (viz str. 15) Totožná výhrada se týká definičního rámce 
konfirmačního zkreslení (confirmation bias) a komnaty ozvěn (echo chambers). 
     Výsledky badatelského úsilí jsou pečlivě zpracované, včetně interpretace (viz str. 30-51). Práce obsahuje jen 
minimum terminologických a věcných chyb.     
 
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 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) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
     Výsledný dojem z předložené práce kazí zbytečné překlepy, chyby či neobratné formulace (např. "… 
počátkem síťových digitálních médii…" viz str. 11, "Elektronická média obecně mají tendenci vynášet do 
veřejného prostoru řadu aspektů…" viz str. 14, "Zejména v souvislosti s demokratickými volbami v západním 
světě se v posledních letech mluví o roli online dezinformačních kampaních, které hrály faktor především ve 
volbách prezidenta USA v roce 2016, nebo při referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie tentýž 
rok." viz str. 18, chyby v psaní velkých písmen na str. 29, "…zatímco u Drahoš za stejnou dobu posbíral…" viz 
str. 38, "Nutno podotknou, že…" viz tamtéž, "…ve kterých mu známé osobnosti vyjadřovali podporu…" viz str. 
44 atd.     
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
     Bakalářská práce Veroniky Šírové si zaslouží býti obhájena. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem uvažuji 
o hodnocení stupněm B. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Kteří představitelé vědeckého diskursu patřili či patří k největším optimistům "ohledně vlivu nových 

médií na politickou komunikaci" (viz str. 15)? 
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: 9. 9. 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! 
 


