
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta sociálních věd  

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ 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: Eliáš Jakub  

Název práce: Politická komunikace na sociálních médiích v době Covid-19 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Konrádová Marcela 

Pracoviště: FSV, IKSŽ, MKPR 

 

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) 

Výsledná práce se od schválených tezí v několika bodech liší. Zatímco v případě orientace pouze na jednu 

sociální síť a omezení datového souboru je odlišnost jasně vysvětlena a je vhodná, v případě struktury zcela 

chybí komparace jako metoda i samotné zpracování. Text je tedy popisem sebraných dat, bez přidané hodnoty, 

viz níže. 

 

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 C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu D 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

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

Autor zcela opomíjí v teoretické části představit základní literaturu politické a krizové komunikace - odkazy na 

ně jsou velmi obecné a pro účely práce nedostatečné. Text tedy např. vůbec nevysvětluje vztah politické 

komunikace a autorem vybrané analyzované sítě Twitter. Teoretické kapitoly 1 a 2 jsou velmi nevyvážené. 

Autor si pro svou bakalářskou práci stanovil následující cíl: "odkrytí a pochopení zvolené strategie politické 

komunikace na síti Twitter z pohledu vládních politiků a opozičních politických stran během pandemické 

situace." Pro dosažení tohoto cíle vybírá pouze kvantitativní obsahovou analýzu, kterou však nelze cíle 

dosáhnout, ani výzkumné otázky nejsou položeny tak, aby na zvolený cíl bylo možné odpovědět (a dále: 

výzkumné otázky 1 a 2 jsou vesměs totožné; výzkumná otázka 3 je zcela zbytečná; hypotézy, které autor 

odvozuje od výzkumných otázek jsou de facto zbytečné). 

Výsledná kvantitativní analýza je založena na robustním souboru dat, nicméně jedná se opravdu čistě o 

kvantitativní závěry, jejich popis, bez přidané hodnoty. Autor z nich nevyvozuje žádné závěry, nenaplňuje 

stanovený cíl práce. Zcela chybí komparace komunikace, která byla schválena v tezích, a to bez vysvětlení, proč 

tomu tak je. Přitom právě komparativní část by mohla text o úroveň zlepšit. 

 

 



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 C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

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.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce K 

 

 

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

Bakalářská práce neobsahuje žádné zhodnocení nebo vyhodnocení dat - jedná se o jejich čistý popis bez přidané 

hodnoty. Na výzkumné otázky (a hypotézy) je odpovězeno až v samotném závěru. Cíl práce nebyl naplněn. 

Kapitola 1.2.3 je velmi kusá - přitom by měla sloužit jako podklad k vysvětlení výběru dané sociální sítě pro 

analýzu. Obdobně kapitola 2. 

Ačkoli autor zmiňuje odchýlení od tezí, není vysvětleno, proč se nakonec zaměřil právě na Twitter, když se, jak 

píše na str. 17, "Twitter  v České republice v porovnání s ostatními sociálními médii těší mnohem nižší adopci." 

Rovněž není objasněno, proč nebyla provedena komparace. 

Práce se v malé míře odchyluje od správné typografie (např. data). Autor používá v textu Covid19, zatímco v 

názvu Covid-19. V ojedinělých případech se vyskytují gramatické chyby (např. členové vlády byly 

zvoleni). 

 

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

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předkládaná bakalářská práce je založena na robustním a relativně dobře zpracovaném souboru dat, jedná se však 

o čistě kvantitativní analýzu bez přidané hodnoty. Zásadním je nezodpovězení stanoveného cíle (resp. zvolení 

takových výzkumných otázek a metody, na jejichž základě cíl ani naplněn být nemohl). Na druhou stranu oceňuji 

přehlednost obsahové analýzy, její zpracování a (ještě jednou) velký soubor dat, který autor zpracoval.  

 

 

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

5.1 Proč jste upustil od provedení komparace? 

5.2 Prosím, pohovořte o výsledku Vaší práce (stanovený cíl): odkrytí a pochopení zvolené strategie politické 

komunikace na síti Twitter z pohledu vládních politiků a opozičních politických stran během pandemické 

situace. 

 

 

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. ledna 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 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! 

 


