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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) 
Odchýlení ve vzorku zmíněno na str. 4, lze přijmout. Otázkou zůstává, zda se výsledná práce ve své analytické 
části skutečně zaměřila "zejména na recepci" (jak teze zmiňují 2x).  
 
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 A 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu B 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Teoretická část předkládané diplomové práce je nadstandardní záběrem i zpracováním, oborová teoretická 
východiska jsou navíc doplněna "teoriemi humoru" (které jsou následně zapojeny v analytické fázi), výklad je 
ukotvený v řadě vhodných pramenů a vedený poučeně (snad jen: Skutečně jsou tweety dodnes omezeny na 140 
znaků, jak je uvedeno na str. 14? A skutečně časté kopírování zhoršuje kvalitu i u digitálních záznamů, jak uvádí 
str. 35-36?) 
Dle výzkumných otázek v metodologické části (str. 31) by čtenář očekával nasazení kvantitativní obsahové 
analýzy, přesto je empirická část postavena kvalitativně, jednotlivé příspěvky jsou s vazbou na teoretickou část 
interpretovány (možná by jich mohlo být méně, jde-li nám vzhledem k metodě spíše o typičnost než 
reprezentativnost), někdy jsou interpretace syntetizovány. Kvantifikace se objevuje jen v úvodním popisu 
automatizovaných účtů, zde (engagement) by navíc bylo na místě vysvětlení, jak se slučuje s algoritmizací 
("Díky algoritmizaci vidí různí uživatelé různé informace na své stránce nových příspěvků, jsou jim nabízeny 
rozličné reklamy…", str. 14), v této souvislosti také zaráží samozřejmost, s jakou autor předpokládá přímou 
úměru mezi četností a oblibou ("Ačkoliv oproti ostatním botům přispívá s nejmenší frekvencí, jeho příspěvky 
jsou z hlediska engagementu uživatelů nejoblíbenější" na str. 48). 
 
 
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 A 
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.)  

A 

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)  
Práce odpovídá lexikálně i stylově, prošla korekturami, jen občas je nesjednocená terminologie (lajk x like), 
odkazy jsou řádně zdrojovány, o to více zamrzí samozřejmost, s jakou autor bez jakéhokoliv zdroje vedle sebe 
staví na str. 81 Goebbelse s Leninem. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Přes výše zmíněné výhrady autor předložil nadstandardní diplomovou práci, která si po mém soudu takto žádá 
být i klasifikována.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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 3% 

 
 
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.    



 


