
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Limanovský Adam  

Název práce: Internetové memy a jejich virální potenciál 

Autor(ka) posudku 

     Příjmení a jméno: Švelch Jaroslav 

Pracoviště: KMS IKSŽ FSV UK 

 

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, odchylky jsou vysvětlené a pochopitelné. 

 

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 A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu E 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli E 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru D 

 

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

Práce dokládá hluboký zájem autora o problematiku memů a jeho orientaci v existující literatuře, má však 

výrazné nedostatky ve struktuře výkladu, metodologii a analytickém procesu. Autor načetl mnoho relevantní 

literatury a beze zbytku ji využil v teoretické části. Ta má však velmi nejasnou, místy až nahodilou strukturu; 

nadpisy navíc často neodpovídají obsahu daného oddílu, což text dále znepřehledňuje. Není například jasné, jak 

by se měly lišit oddíly 1.3. Memy a internet a 1.5. Internetové memy; oddíl 1.5 navíc je shrnutím velmi dílčích 

teoretických přístupů k memům. Oddíl o šiřitelných médiích (1.7.1) je překvapivě zařazen pod podkapitolu 1.7 

Fáze vzniku internetového memu, i když je jeho téma výrazně obecnější. Sekce Memy a narativ je zcela osiřelá a 

dále se na ni neodkazuje. Autor sice shrnuje Jenkinsovu kritiku konceptů mem a viralita v izolované podkapitole, 

ale nezapracovává ji do zbytku textu - v úvodu i závěru memy po dawkinskovku personifikuje a píše o nich jako 

o aktérech. Netvrdím, že není možné přiklonit se k dawkinsovské interpretaci, ale mělo by to být jasně řečeno. 

V porovnání s příliš dlouhou teoretickou částí je pak metodologická část (chybně nazvaná "metodika") velmi 

kusá. Není například zřejmé, odkud a jak autor memy vybral, jak určil jejich počet a jak je analyzoval. Metoda 

"kontextové analýzy" není vůbec popsána a výzkumné otázky (str. 55) jsou nesmírně obecné a na daném 

materiálu nezodpověditelné (jak lze určit, které faktory ovlivňují šíření internetových memů, když práce neuvádí 

data o jejich rozšíření?). Samotná analytická část zpravidla sestává z vysvětlení vtipu obsaženého v daném 

memu, obohaceného o základní kontext. Autor sice disponuje širokým kulturním přehledem a memy vykládá 

korektně, ale ke stejným výsledkům by došel i laik nepoučený mediální teorií. Chybí další krok k uspořádání a 



zobecnění nalezených vzorců - což však vzhledem k absentující metodě není překvapivé. Práce tak bohužel 

nenaplňuje svůj potenciál. 

 

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  E 

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.)  

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 A 

 

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

Struktura patří k nejslabším stránkám práce a okomentoval jsem ji výše. Text je napsán vcelku čtivým odborným 

stylem; porozumění však zhusta komplikuje řada nepřesných či absentujících překladů anglických termínů, např. 

mediální masáž (media storm), zaobalení (packaging) nebo fotografické výstřelky (photo fads). Oceňuji zařazení 

ilustrací přímo v textu. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce je založená na obsáhlé teoretické rešerši a prokazuje autorovu orientaci v tématu. Její kvalitu 

však výrazně snižuje matoucí struktura a téměř absentující metodologie, kvůli níž není možné zodpovědět 

kladené výzkumné otázky. Práci doporučuji hodnotit stupněm D-E podle průběhu obhajoby.  

 

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

5.1 Jaké konkrétnější výzkumné otázky byste mohl zodpovědět za pomoci sebraného materiálu? 

5.2 Jakým způsobem jste sbíral materiál? 

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.    

 


