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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce se věnuje otázkám možné transformace lidské komunikace na základě 

použití funkcí potvrzení o přečtení v rámci instant messaging komunikace. V teoretické části práce 

autor prokazuje vysoké akademické schopnosti v oblasti práce s textovými zdroji a tvorby 

vědeckého textu. Teoretická část by mohla velice dobře sloužit jako teoretický základ pro studenty 

zajímající se o danou problematiku, autor využívá relevantních zdrojů a zpracovává je do velice 

čtivé podoby.  

V rámci praktické části autor prováděl polostrukturované rozhovory se vzorkem respondentů, 

který byl vybrán nenáhodně. Návrh metodologie práce a samotné dotazování bylo provedeno 

bezchybně, autor velice dobře zpracovává a komentuje získaná data. Za veliký nedostatek práce 

pak považuji nízký počet respondentů, což může značně omezovat výpovědní hodnotu samotného 

výzkumu. Autor se avšak ve shrnutí pokouší o tvorbu částečné typologie uživatelů instant 

messaging services, tento krok by mohl napomoci jako pevný základ pro další bádání. Pokud 

bychom výzkum hodnotili jako pilotní studii, jde o velice dobře zpracovanou práci.  

Po formální i obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

 



Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné zpracování tématu 30 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 20 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů 20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 90  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 28.8.2019  Michaela Slussareff 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 

 


