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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) 
Autorka diplomové práce se odchýlila od tezí, což v úvodu vysvětlila pouze jednou větou (poté se zmínila o 
absenci rozhovorů v metodologické části). Cílem práce bylo porovnat komunikaci Českého atletického svazu 
na sociálních sítích pomocí polostrukturovaných rozhovorů s výsledky kvalitativního a kvatitativního 
výzkumu. Zde by bylo vhodné mít určitě více než dotazník, který byl poslán prostřednictvím e-mailu pouze 
jedné zaměstnankyni Českého atletického svazu (v tezích autorka uváděla polostrukturované rozhovory). Cíl 
práce nebyl naplněn, protože se autorka mohla "opřít" pouze o odpovědi jednoho člověka nikoli skupny lidí, 
kteří se starají o sociální sítě a komunikaci s novináři. Lucie Klímová mohla využít napříkad i zúčastněného 
pozorování v kancelářích ČAS nebo přímo na závodech po ČR, aby viděla, jak se obsah na sociální sítě této 
sportovní organizace tvoří.  
 
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 B 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce je poznamenána absencí polostrukturovaných rozhovorů, které autorka slibovala v tezích a 
porovnání tak probíhá pouze na základě jednoho dotazníku, což do značné míry zkresluje výsledek výzkumu 
(některé odpovědi byly nepřesné a "zasloužily" si následující otázku, která by je zpřesnila a dovysvětlila, což u 
dotazníkového šetření nebylo možné). 
 
 
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  D 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru C 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 
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.)  

E 

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

D 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 Autorka se pokusila definovat termín "nová média", se svou definicí začala u knihtisku: "Historickou 
relativitu termínu si velmi snadno dokážeme na následujících příkladech. Už vynález knihtisku v polovině 15. 
století položil základy tištěným médiím a tehdy znamenal oproti ručnímu opisovaní textů závratnou novinku. 
Dnes už ale ani fotografii (jež byla vynalezena roku 1839), ani noviny, ani rozhlas za nová média 
nepovažujeme. Nepovažujeme za nová média ani televizi, jejíž historie se ze všech uvedených sdělovacích 
prostředků píše nejkratší dobu. Určení hranice, kdy média přestanou patřit mezi nová, je velmi těžké a 
nepřesné." Celý odstavec je uveden bez zdroje, stejně jako další pasáže diplomové práce - např. str. 7 a 8, kde 
se nachází vysvětlené pojmy zcela bez zdrojů (Hashtag, Direct, takeover atd.). Na str. 8 se nachází bez zdrojů i 
odstavec o Twitteru, dále nejsou zdrojovány informace o tom, co vše patří pod Český atletický svaz nebo str. 
11, popř. str. 40. 
 
Práci by prospěla stylistická korektura (časté opakování slov, používání nevhodných spojení pro závěrečnou 
práci - např. v naší republice atd.). Hodně nepřehledné je členění práce a číslování jednotlivých kapitol 
("Teoretická část", "Nová média" bez zařazení, dále 1.1.1 Média, 1.1.3. Problematičnost pojmu nová média 
nebo například 1.1.5.1. Facebook, 1.1.5.3. Twitter, 3.1.13. Typy sociálních sítí ČAS, 3.1.37. Komercializace, 
jiné druhy písma během jednoho nadpisu např. 3.1.20. Publikum nebo 3.1.28. Plánování).   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Lucie Klímová si zvolila velmi zajímavé téma, které by mohlo být podkladem pro další výzkum, autorka se 
však ve velké míře odchýlila od tezí a tento krok hodně práci poznamenal. Kdyby byla práce v zamýšleném 
rozsahu, včetně několika polostrukturovaných rozhovorů, jednalo by se o přínosnou případovou studii, se 
kteoru by se dalo i nadále pracovat. Takto jde mnohdy pouze o dojmologii autorky doplněnou o jeden 
dotazník, proto navrhuji hodnotit stupněm "D" nebo "E" na základě obhajoby. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Proč nebylo náhradním řešením za polostrukturované rozhovory např. zúčastněné pozorování? 
5.2 Z jakých zdrojů čerpala autorka práce informace o pojmech "Hashtag", "Direct", "takeover"?  
5.3 Zkoušela autorka práce kontaktovat zaměstnance ČAS i jiným komunikačním kanálem, než pouze 

pomocí e-mailu? 
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum:                                                                      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.    
 


