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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) 
      
 
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 B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat A 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je případovou studií zaměřující se na twitterový účet mluvčího prezidenta ČR Jiřího Ovčáčka. V teoretické 
části diplomant předkládá přehledný a relevantní výklad o politické komunikaci, roli Twitteru v ní a představuje 
také další twitterové účty politiků - ze světa i z ČR - kteří na této sociální síti vystupují nějakým způsobem 
výrazně, což vede k tomu, že je pro ně Twitter (podobně jako Ovčáčkův twitterový účet) svébytný komunikační 
nástroj. Diplomant zvládl zpracování teoretické části na vysoké úrovni, zbytečně se nezabývá nesouvisejícími 
tématy a díky tomu je tato část věcnou a důležitou součástí autorovy diplomové práce. Pro tuto část autor 
využívá domácí i zahraniční literaturu - jak odborné články, tak syntetizující monografie. 
V analýze jsou pak rozebrány po tematických kategoriích jednotlivé Ovčáčkovy tweety ze sledovaného období. 
V úvodní části analýzy by bylo vhodné zjištěná fakta ilustrovat pomocí grafů a tabulek, prezentovaná data jsou 
sice kompletní, nicméně rychlé orientaci v autorově zjištěných by pomohla nějaká forma vizualizace 
kvantitativních dat. Při prezentaci jednotlivých zkoumaných typů příspěvků autor vhodně zvolil formát ilustrace 
problému na konkrétních tweetech a konečného dílčího shrnutí. Občas je problémem autorovo přejímání rétoriky 
zdroje (např. s 85 - "výtky k aktivistickým novinářům"), přičemž by mělo být zřejmé, zda je tak označuje 
Ovčáček nebo zda se jedná o názor autora. 
 
 
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 A 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
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.) 

B 

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

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má logickou strukturu, veškerá dílčí témata jak v teoretické, tak ve výzkumné části jsou uvozeny 
obecnějším úvodem, stejně tak každá podkapitola prezentující konkrétní výsledky je zakončena stručným 
shrnutím.  
Bakalářská práce má slušnou jazykovou úroveň, místy se objevují pravopisné chyby (např. s. 43 "Tiskového 
odboru" - "tiskového odboru"), morfologické chyby (s. 21 "sociální témata předkládány" - "předkládána"), 
překlepy (s. 23 "profesializovanou" - "profesionalizovanou", s. 25 "snaž" - "snaží"). Nevhodné je využívání 
číslic na začátku vět (např. s 73 - "4krát tak reagoval…"). Použité tweety jsou do práce vloženy jako obrázky, 
takže je možné bez dalšího hledání vidět tweet, o kterém autor píše. V elektronické verzi práce fungují odkazy 
na originální tweety pod jejich reprodukcemi. Některé výsledky jsou ilustrovány grafy, nicméně bylo by vhodné 
využít je i u úvodních podkapitol analýzy (viz výše). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce Adama Ryšánka přináší komplexní pohled na twitterový účet mluvčího prezidenta ČR Jiřího Ovčáčka v 
období okolo prezidentských voleb, které skončilo Zemanovým vítězstvím. V případové studii autor podrobně 
analyzuje Ovčáčkovy tweety, kategorizuje je a hledá společné znaky, které mluvčí prezidenta využívá při své 
svébytné komunikaci. Práce je kvalitně zpracována jak ve své teoretické části, tak v analýze. Našly by se 
drobnosti, které by mohly zvýšit přehlednost studie. Práci navrhuji k obhajobě s hodnocením B. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shodné pasáže jsou řádně odcitovanými částmi textu. 

 
 
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: 9.9.2020                                                                                          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! 
 


