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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) 

Práce se částečně odchyluje od přijatých tezí a změny jsou odůvodněné. 

 

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 C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Předložená práce je originální tím, že propojuje tematiku krizové komunikace firem s kritickou diskurzivní 

analýzou komunikace mezi firmou (v tomto případě ostravskou hutí) a jejími zaměstnanci na sociálních médiích. 

Autorka tedy musela sebrat literaturu z mnoha oblastí mediálních studií a managementu. Teoretická část je 

poněkud fragmentární právě kvůli tomu, že obdobné propojení není příliš běžné, a výklad by si proto zasloužil 

více syntézy a zamyšlení nad tím, jak spolu jednotlivé teoretické pohledy souvisejí. Pasáže o krizové komunikaci 

tak mají výrazně jiný ráz (doporučení, best practices) než pasáže o publiku. Některé části (např. 3.2.4. Facebook 

očima jeho zakladatele) působí trochu nadbytečně. Metodologie je pro účely práce vhodně zvolena, i když by 

mohl být detailněji popsán proces kódování. Ve stávající verzi textu pak není zcela zřejmý krok od materiálu 

k jednotlivým kategoriím představeným v částech 4.6.1–4.6.4. Diskurzivní analýza sice probíhá na malém 

množství materiálu (a zabírá tak pouze 10 stran textu), ale pronikavě ukazuje úskalí krizové komunikace na 

sociálních sítích, zvlášť v případě, kdy návštěvníky daného facebookového profilu jsou primárně zaměstnanci 

firmy a lidé žijící v blízkém okolí. Hlavním nedostatkem práce je jistá stručnost a uspěchanost. Mohla by jít do 

větší hloubky a potenciálně zahrnout více metod nebo více materiálu, ale i v této podobě přináší originální 

poznatky. To, že veřejná Facebookvá stránka v období krize víceméně supluje interní komunikaci firmy, bylo - 

alespoň pro mě - překvapivé zjištění.  

 

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 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.)  

B 

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 B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Po formální stránce je práce spíš slabší. Neprošla zřejmě potřebnou finální korekturou a objevují se v ní časté 

chyby v interpunkci (třeba již v druhé větě úvodu), překlepy (např. Interpreatace na str. 37), chybné používání 

zájmen můj/svůj (např. na str. 11) a rozpadající se syntax coby následek přepisování (např. první věta části 4.6.2) 

V analytické části není vždy jasné, co je pohled autorky a co je pohled aktérů výzkumu, např. v případě sdělení 

"problém na pracovním trhu je spíše opačný" na str. 48.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce ukazuje, že autorka má talent pro diskurzivní analýzu a slušně se orientuje v několika oblastech 

mediálních studií. Text přináší zajímavý pohled na zdánlivě všední téma i užitečná doporučení pro praxi, je však 

v řadě aspektů (formální úprava, metodologická transparentnost) nedotažený. Navrhuji práci hodnotit známkou 

C až D dle průběhu obhajoby. 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jakými dalšími metodami nebo materiálem by bylo možné výzkum doplnit? 

5.2       

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:                                                                      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.    

 


