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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 známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
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 B 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
 
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  C 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
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.)  

B 

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)  



      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na porovnání kampaně na sociálních sítí u dvou politických subjektů - 
SPD a Trikolóry. Časově se autor rozhodl zaměřit na období kampaně do krajských voleb na podzim roku 2020. 
Výběr těchto dvou politických subjektů je vhodný. Jednak z důvodu, že oba subjekty (a zejména někteří jejich 
lídři a představitelé) se velmi intenzivně zaměřují na vedení kampaně právě na sociálních sítích. Zároveň oba 
subjekty mají v mnoha ohledech stejný nebo minimálně podobný program a lze tedy předpokládat, že budou 
oslovovat podobný elektorát. Jedná se tedy bez jakýchkoliv pochyb o komparovatelné subjekty. Média, která se 
rozhodl autor sledovat v kontextu kampaně na sociálních sítích, byla Facebook, Youtube, Instagram a Twitter, 
tedy ta nejběžnější a široce dostupná média z hlediska českých uživatelů. Výzkumné otázky jsou relevantní, byť 
lze jistě konstatovat, že se daly i rozvést do nějakých více konkrétnějších a specifičtějších podotázek. 
Teoretickou částí občas prolínají kapitoly které už nejsou teorií, ale nejsou smaozřejmě ještě ani vlastní 
obsahovou analýzou, ale dotváření nějaký vnější rámec či kontext (např. zařazení kapitoly o covidu doprostřed 
mezi dvě teoretické kapitoly (volby druhého řádu a negativní kampaň). Tyto kapitoly je vhodné dávat někam 
mezi uzavřenou teoretickou část a uzavřenou analytickou část jako jakýsi spojovník. Vlastní obsahová analýza 
nevykazuje žádné zásadní nedostatky a je zpracována pečlivě a svědomitě. Autor podrobně rozebírá jednotlivé 
prvky kampaně na jednotlivých sociálních sítích, a to za použití jak kvantitativních, tak i kvalitativních metod. 
V práci se objevují občasné drobnější jazykové a stylistické nedokonalosti, či typografické chyby. Autor 
shromáždil velké množství relevantních zdrojů. Pro lepší přehlednost však mohl být závěrečný seznam zdrojů 
řazen abecedně a rovněž by bylo vhodné, aby internetové zdroje v závěrečném seznamu obsahovaly všechny 
náležitosti, typu autora článku, název, dataci a plný html kód, namísto jen https://www.lidovky.cz. V textu 
přitom autor pracuje s internetovými zdroji správně. I přes uvedené dílčí výhrady doporučuji práci k hodnocení 
za B-C (v závislosti na obhajobě), a to zejména s ohledem na vlastní analýzu obsahu kampaně na sociálních 
sítích. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 V průběhu psaní Vaší práce došlo ke změně ve vedení Trikolóry, když Václava Klause ml. nahradila 

Zuzana Majerová Zahradníková, která stranu vede i do letošních voleb do Poslanecké sněmovny (viz 
Vaše zmínka na s. 34). Odrazila se podle Vás tato změna i na změně přístupu Trikolóry k sociálním 
sítím? Došlo např. k zintenzivnění aktivity na sociálních sítích pod vedením úřadující předsedkyně? 
Nebo se strana pod jejím vedením naopak odklonila od tohoto kanálu? 

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: 13. září 2021                                                                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.    
 


