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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) 
Předložená bakalářská práce Štepána Velka se od schválených tezí z 24. května 2018 (viz str. 56-58) odchyluje 
především vypuštěním hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se zástupci společnosti Social Bakers a 
experty na on-line marketing. Odůvodnění obsažené v úvodu (viz str. 10) nepovažuji za vhodné a funkční: "Dále 
jsem se rozhodl pozměnit vymezení zpracovávaného materiálu v praktické části, kde jsem se dle původního 
plánu soustředil zejména na odborné články a analýzy. Rozhovor se zástupcem z firmy Social Bakers jsem se 
rozhodl z práce vynechat, jelikož už ho k tomuto tématu přede mnou udělala DVTV, konkrétně Martin 
Veselovský. Jednalo se o rozhovor se zakladatelem Social Bakers Janem Řežábem, který pro mě byl sice před 
psaním práce inspirativní a přínosný, později jsem však po studování celé kauzy zjistil, že některé informace 
podané Řežábem jsou nepřesné, a že jeho vhled do kauzy Cambridge Analytica není natolik odborný, aby měl 
výraznější významovou hodnotu pro mou práci. Ze stejného důvodu jsem upustil i od druhého rozhovoru."   
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Diplomant mohl využít širší potrfolio monografií a odborných studií. Některé v práci obsažené zobecňující 
formulace by si zasloužily pečlivější zazdrojování, stejně jako podloženost závěrů (např. str. 24: "Prostředí 
informačních technologií navíc roste ve srovnání s jinými oblastmi extrémní rychlostí, proto s ním těžko může 
držet stejně rychlé tempo právní legislativa. Vznikají tudíž šedé zóny, ve kterých je konání lidí nebo skupin lidí 
sice nemorální, avšak není (zatím) nelegální. V době internetové se změnila i forma komunikace, uživatelé 
sociálních sítí si posílají soukromé zprávy, fotografie a videa, ty se ale ukládají na servery a nechávají v 
databázích digitální stopu…"). Příliš vhodné nejsou též některé publicistické obraty (viz např. str. 33 
"…obrovská zbraň…" či "…bizarní úryvek z knihy…" apod.)   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 



Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce C 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů D 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

C 

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

E 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce D 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Výsledný dojem z předložené práce kazí grafická úprava (např. nezarovnaný text - viz str. 13, 28-45, či prázdná 
stránka - viz str. 22) a značné množství pravopisných chyb a překlepů (viz str. 18, 19, 30, 35, 37 atd.).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Přes výše uvedené výhrady si bakalářská diplomová práce Štěpána Velka zaslouží býti obhájena. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak se lišily, pokud se lišily, přístupy společnosti Cambridge Analytica při ovlivňování výsledků voleb ve 

vybraných zemích, jež diplomant zkoumal?  
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 10. září 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 elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


