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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) 
Dle mého čtení se autorka ve své práci odchýlila od schválených tezí co do cílů, techniky i struktury práce. 
Domnívám se, že změny v technice výzkumu a struktuře práce jsou vhodně zvoleny i odůvodněny. Hlavní 
nedostatek spatřuji v odchýlení od vytyčeného cíle, respektive jeho odstranění. Vytyčeným cílem práce v tezích 
byla "analýza a popis procesů spojených s krizovou komunikací na sociálních sítích a srovnání dopadu 
sociálních a tradičních médií na řešení krize." Autorka však nijak ani neanalyzuje procesy krizové komunikace 
ani nesrovnává dopady médií. Zároveň v práci nenabízí alternativní formulaci svých cílů a uchyluje se k velmi 
univerzálnímu tvrzení: "V závěru práce se pokusím odpovědět na výzkumné otázky (což je i cílem mé 
diplomové práce), které se týkají toho, jak[…]" (str,13). Dle mého názoru by ujasnění a přesná definice cíle 
práce umožnily autorce lépe propojit teoretickou a praktickou část a posunout závěry dále než jen k formulacím 
odpovědí na výzkumné otázky.   
 
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 C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji D 
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 B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část je vhodně rozdělena na dva úhly pohledu - krizovou komunikaci firem a publikum. Struktura 
práce je tedy poměrně vhodně zvolena, přesto však některé pasáže považuji za nadbytečné, případně jejich 
přítomnost za nedostatečně odůvodněnou (např. část 3.2.4 Facebook očima jeho zakladatele).  
Autorka se snaží vymezit pojmy vztahující se ke krizové komunikaci, i přesto se však v práci vyskytují 
nepřesnosti v terminologii, kdy autorka zaměňuje pojmy (např. 'firemní krize' a 'mediální krize' (str. 23)) bez 
jasného nadefinování termínů.  
Zásadní výhrady však spatřuji v práci se zdroji. Atorka parafrázuje několik málo publikací spíše než kriticky 
diskutuje vybrané teoretické přístupy. Navíc, namísto používání akademických textu autorka zakládá svá 



teoretická východiska na internetových, publicistických článcích (například lupa.cz) nebo agenturních tvrzeních 
(Converseon). Výsledkem je koncipování teoretické části formou "how to" příručky (autorka používá formulace 
typu: "firma by měla..", "důležité je si jasně stanovit…" atp.) spíše než akademického textu.   
V práci se zdroji bych chtěla dále vytknout používání neadekvátních zdrojů. Příkladem je odkazování na aktuální 
stav pomocí více než deset let staré publikace, viz, str. 22: "Výzkumy staré několik let ukazují, že důvěryhodnost 
sociálních médií je významně menší než u těch tradičních a jinak tomu není ani dnes (Wright, Hinson 2009). " 
Dalším příkladem nejasného odkazování na zdroje je citace ze str. 24: "Sociolog Stuart Hall v roce 1996 
poznamenal, že pojem identity v posledních letech zaznamenal úplnou bouři článků (Bauman 2004)."  
Prostor ke zlepšení dále vidím v přesnějším vyjadřování a dokládání informací. Na několika místech autorka 
nastíní nějaký problém či pojem, ovšem používá nejasné formulace bez dalšího vysvětlení. Příkladem je citace 
ze strany 23: "Sociální média (na rozdíl od těch tradičních) mají kladný efekt na sekundární krizovou 
komunikaci a reakce ze strany firmy. Firma s tím vším zkrátka musí při tvorbě strategie počítat (Shoultz, Utz, 
Goritz 2013)."  
Příkladem nepodložených tvrzení je například následující tvrzení ze strany 23, kde autorka své tvrzení nedokládá 
žádným zdrojem: "Z pohledu vlivu důvěryhodnosti informace záleží na typu média. Například článek z novin je 
častěji ústně sdílen, něž ten ze sociálních médií." Je možné, že autorka údaje čerpala ze studie Schultz, Utz & 
Goritz (2013), která je zmíněna dále v textu, ale není to jednoznačně vyznačeno.  Dalším příkladem je citace bez 
uvedení zdrojů tvrzení, která pochází ze strany 31: "Valná většina výzkumů na téma trendů v digitální nerovnosti 
se zaměřila na míru přístupu k internetu nebo spotřeby online obsahu. Teorie, které vznikly počátkem 21. století, 
přepokládají zmenšující se nerovnost v produkci a konzumaci online obsahu napříč všemi socioekonomickými 
statusy."  
V metodologické části autorka vhodně upravila metody výzkumu oproti tezím. Pozitivně hodnotím zvolenou 
metodu kritické diskurzivní analýzy ke zkoumání obsahu firemních příspěvků a uživatelských komentářů. 
Domnívám se, že tato metoda autorce umožnila zodpovědět stanovené výzkumné otázky: "Jakým způsobem 
prezentovala společnost změnu vlastníka na svém Facebooku?" a "Jak se k danému tématu vyjadřovali na 
Facebooku společnosti její uživatelé?" Zajímavá je i analýza článků z databáze Newton. Otázkou je však do jaké 
míry lze touto metodou odpovědět na vytyčenou výzkumnou otázku "Jak často a prostřednictvím jakých 
externích kanálů společnost aktivně komunikovala změnu vlastníka?" 
 
 
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 D 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu B 
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.)  

A 

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)  
Přestože jsem kladně hodnotila zvolenou strukturu práce, nedostatky spatřuji v celkové čtivosti a toku textu, kdy 
odstavce ne vždy logicky navazují. Čitelnosti textu nepřispívají také poměrně časté překlepy.  
Co se týče konečné podoby práce, práce obsahuje všechny obsahové náležitosti, ovšem není dodržena formální 
úprava dle stanovené šablony pro magisterské práce (řádkování, záhlaví, nadpisy). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Téma krizové komunikace a vlivu sociálních sítí je aktuální a nabízí celou řadu úhlů pohledu ke zkoumání, 
s čímž se autorka snažila vypořádat již od sepsání samotných tezí. Kladně hodnotím především aplikaci metod 
v praktické části. Dle mého názoru se však autorce nepodařilo kriticky zhodnotit výstupy analýzy a logicky 
propojit s výzkumnými otázkami. Autorka tak dochází k závěrům, které nejsou dle mého názoru dostatečně 
podložené, konkrétně citace ze závěru práce (str. 54): "Na základě analyzované diskuze vidím velké napětí mezi 
vedením firmy i jejími zaměstnanci na dělnických pozicích […]" a "Prostřednictvím komentářů ze strany 
zaměstnanců, které přicházely i pod nesouvisejícími příspěvky již od dubna 2018, jsem vypozorovala, že právě 



neinformovanost a nízké zapojení pracovníků na dělnických pozicích v souvislosti s prodejem ocelárny, byly 
zjevným důvodem ke stížnostním." Autorka tak prezentuje poměrně značnou závažnost krize a rozkol mezi 
firmou a zaměstnanci. Z analýzy však víme, že se k tématu prodeje firmy vztahovalo pouze 125 komentářů (z 
nichž ne všechny zřejmě byly negativní (?)), což z celkového počtu cca 7000 zaměstnanců vypadá jako zlomek i 
pokud by se jednalo o komentáře unikátních uživatelů. Otázkou je tedy, o jak závažnou krizi se jednalo? 
Případně, zda strategie firmy postovat velmi omezené množství neutrálně vyznívajících příspěvků neznamenalo 
vlastně dobře zvládnutou krizi?  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Do jaké míry databáze Newton media zachycuje externí komunikaci firmy? Co v ní můžeme nalézt a co 

ne?  
5.2 O jak závažnou krizi se podle Vás jednalo? Na základě jakých kritérií jste k hodnocení dospěla?  
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1       

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 19.6.2020                                                                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.    
 


