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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) 

Změny jsou vysvětlené a vhodné. 

 

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 B 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

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

Předložená diplomová práce se zabývá velmi komplexním (a zábavným) tématem automatizovaných humorných 

účtů na sociální síti Twitter. Diplomant se v ní úspěšně popasoval s velkou šíří odborné literatury, obzvlášť 

s teorií humoru, která pro něj byla zcela nová a běžně se na našem oboru nevyučuje. Teoretická část je velmi 

kvalitní, snad jen pasáže o sociálních médiích se mohly krátit a koncept memů mohl být více propojen s tématem 

humoru (ostatně Jenkins i Shifman humornou stránku memů zmiňují). Do empirické části autor vložil velké 

množství energie a s obdivuhodnou pečlivostí podrobně analyzuje velké množství materiálu. Výzkum má ovšem 

několik metodologických nedostatků, které již pro nedostatek času nešlo během konzultací zcela uspokojivě 

dořešit. Zejména se jedná o to, že práce na kvantitativní otázky (např. "jaká témata se objevují nejčastěji") 

odpovídá kvalitativním výzkumem - na takovou otázku by se měla použít kvantitativní obsahová analýza, 
popřípadě bylo možné přeformulovat otázky. Druhým, méně výrazným nedostatkem je repetitivní interpretační 

část, v níž autor jednotlivě probírá každý vybraný příspevěk a kterou by bylo vhodnější více kondenzovat. 

Nehledě na tyto nedostatky práce dochází k zajímavým závěrům ohledně produkce a recepce automatizovaně 

produkovaného a šířeného humoru. 

 

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  B 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru B 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

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) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

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

Po formální stránce je práce velmi kvaltiní a výklad je logicky strukturovaný. Jak jsem zmínil výše, interpretační 
části mohly být kondenzovanější. Autor píše čtivým, ale přesto uměřeným akademickým stylem, a to i když je 

řeč o sexuálním humoru. Zřídka lze objevit stylisticky nevhodné obraty ("neomalenost" na str. 19) nebo 

nestandardní reference (Hayles na str. 85). 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce prokazuje autorovu erudici v tématu a schopnost detailně a do hloubky interpretovat texty 

online kultury. Práce má jisté nedostatky v oblasti metodologie, kvůli nimž ji doporučuji hodnotit známkou B-C 

v závislosti průběhu obhajoby. 

 

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

5.1 Jak byste navrhl kvantitativní obsahovou analýzu produkce humorných botů na Twitteru tak, abyste mohl 

zodpovědět otázky na četnost témat či zastoupení teorií humoru? 

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.    



 


