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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) 
Autor se ve výsledné práci částečně odchýlil od tezí, veškeré změny ale vysvětluje a považuji je za vhodné.  
 
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 A 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Překládáná práce je ambiciózním projektem, vzhledem k množství výzkumných otázek i testovaných hypotéz a 
s ohledem na to, že se jedná o práci individuálního a začínajícího výzkumníka. Autor překládá uspokojivý výčet 
teorií a výzkumů věnujících se tématu politické komunikace v éře online médií a sociálních sítí, konstruuje na 
jejich základě poměrně rozsáhlý vlastní výzkumný projekt a svá data v závěru opět vztahuje k rešerším 
literatury. Tuto provázanost oceňuji jako vyspělý vědecký přístup. Výhradu mám jen k úvodní pasáži, v níž autor 
ne zcela smysluplně, spíše nahodile vyjmenovává jednotlivé výzkumy týkající se oblasti politické komunikace a 
online politické komunikace - její význam mi spíše unikal (s. 5 a 6). Samotný výzkum je velmi detailní, autor 
dobře vytěžuje data, výsledky prezentuje srozumitelně a přehledně. Cenná je z mého pohledu i metodologická 
pasáž věnující se potížím se sběrem dat ze sociální sítě Facebook (které se, jak se zdá, budou nadále 
prohlubovat).   
 
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  A 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté D 



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.)  

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

C 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je po formální stránce vyhovující, výraznější výtku mám ale ke způsobu odkazování na použité zdroje. 
Autor pro mě nepochopitelně uvádí zdroje vždy souhrnně na konci odstavce, a to přesto, že se v daném odstavci 
věnuje dílům několika autorů či autorek. Ve výsledku tedy často není zřejmé, ve které publikaci můžeme nalézt 
kterou zmíněnou myšlenku a takováto prezentace rešerší literatury je naprosto matoucí a zcela jistě není 
v pořádku. Na s. 18 například píše o ekvalizační a normalizační tezi a techno-optimismu/pesimismu, ale není 
zcela jasné, z jakých zdrojů tato označní přebírá. Na s 23 a 27 zmiňuje výzkumy Aleny Mackové, ale žádný 
odkaz na zdroj u nich nenacházím. Na s. 25 autor píše, že téměř polovina uživatelů vyhledává zpravodajské 
informace na sociálních sítích, ale není jasné, z jakého zdroje tato informace pochází. Stejně tak postrádám jasný 
odkaz na autorství tzv. hypotézy vlivu, kterou práce zmiňuje.  
Stylisticky a jazykově je práce v pořádku až na drobný výskyt publicistických klišé (např. "z pera", "výzkum 
autorského dua", "tolik tedy ke stručnému přestavení" atd.) a jen občasné překlepy (např. "vyplívá" na s. 59). 
Moje jméno bohužel autor v práci systematicky komolí, s výjimkou jedné položky v seznamu literatury na s. 
103.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Tomáše Chejna je zdařilým absolventským projektem, který přináší zajímavá systematická 
data a nabízí různé způsoby uvažování o významu sociálních sítí v současné politické komunikaci. Nebýt z mého 
pohledu chybného způsobu odkazování na zdroje, navrhla bych práci jako vynikající (A), takto ji hodnotím jako 
výbornou (B) s tím, že v případě velmi kvalitní obhajoby ráda přistoupím i na lepší hodnocení.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
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: 17. 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 sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


