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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce zkoumá komunikaci na dvou twitterových účtech specializovaných na brexitovou debatu a snaží se ji 
z obsahového hlediska analyzovat, a to zejména ohledně snahy obou twiterových účtů o nastolování agendy a 
celkového debatního rámce  brexitu.  
  
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce poskytuje přehled současné akademické debaty o využívání moderních médií v politické komunikaci. 
Operuje hned se třemi teoretickými koncepty, které volně propojuje.   
 
Výběr obou zkoumaných účtů a časový rámec je vhodný a dobře odůvodněný.  
 
Zajímavá je zejména snaha o zmapování vazby mezi  obsahem tweetů a očekáváními/oblibou mezi adresáty 
twitterových sdělení. Nepříliš jasné je ale vysvětlení propojenosti výzkumné otázky s hypotézou, kterou autor 
formuluje do překvapivé podoby: otázka – hypotéza – otázka (s. 24). Rovněž se autor mimořádně stručně 
vypořádává s faktory omezujícími zkoumaný problém (s.28).  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Na práci je zřejmé využívání zejména anglicky psaných pramenů. Občasné anglismy nebo nejasné formulace.  
 
Co má autor např. na mysli, když na s. 3 prohlašuje, že „práce je členěna do dvou komplexních částí“ – zejména 
co má na mysli tou „komplexností“, anebo formulací na s. 23, že „právě populárnost  
Tweetů by měla podle teorie nastolování agendy recipročně odpovídat informacím, které oba účty publikují“ – 
k čemu odkazuje ta „reciprocita“  ? Nebo formulace: „ K tomu bude použita analýza sentimentu (také s. 23) – 
jaká je přidaná hodnota konceptu „sentimentu“ (dále v práci rozebíraného) vůči prostému označení 
pozitivní/negativní postoj?    
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
   
Solidní případová studie zpracovávající primární prameny. Zajímavá je detailní analýza pojmů využívaných ve 

tweetech obou kampaní. Občasné nejasnosti v argumentaci.    
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Nakolik se twitterová kampaň ohledně brexitu lišila od jiných twitterových kampaní v britské politice?  
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): B.  
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