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1) Hodnocení odborného charakteru práce 

Relevance tématu s ohledem na současný stav poznání A 
Původnost práce a přínos oboru A 
Relativní úplnost zpracované literatury a informačních 
zdrojů vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

B 

Schopnost kriticky hodnotit prostudovanou literaturu A 
Úroveň zpracování použitých zdrojů A 
Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma 
výzkumu a sledované cíle 

A 

Celkové hodnocení odborného charakteru A 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 
 
      
 
2) Hodnocení formálních kritérií textu 

Logičnost struktury práce A 
Argumentační schopnost autora/autorky, ucelenost a 
provázanost výkladu 

A 

Zvládnutí terminologie oboru A 
Dodržení citační normy A 
Úroveň poznámkového aparátu A 
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F) 

A 

Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu 
a použitou argumentaci 

A 

Grafická úprava textu A 
Celkové hodnocení formálních kritérií A 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
body) 
 
      
  



3) Shrnující komentář hodnotitele/hodnotitelky (POVINNÉ) 
(celkový dojem z výsledné práce a její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) 
 
I. Téma, stav poznání, metoda 
Práce se zabývá velmi aktuálním a důležitým tématem  - politickou komunikaci 
populistických politiků na sociálních médiích v České republice ve volebním roce 2021. 
Literatura je relativně ucelená, s několika opomenutími novější literatury, především o 
valančním a technokratickém populismu (např. Zulianello 2020) a populismu u moci (např. 
Buštíková a Baboš 2020). Autor prokázal schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou 
literaturu.  
 
Zvolenou metodou je komparativní obsahová analýza komunikace tří populistických politiků 
(Andrej Babiš, Tomio Okamura a Robert Šlachta) na sociálních sítích (Facebook). Analyzovaný 
korpus obsahu celkem 702 příspěvků. Metodologická část je zpracovaná velmi dobře – 
metoda je dobře popsaná a její výběr dostatečně zdůvodněn.  Výzkumná otázka je dobře 
formulovaná a doplněna o čtyři funkční podotázky. Výzkumný vzorek je dostatečně 
zdůvodněn – v rámci populistických elit se jedná o MDCD – hlavním rozdílem je míra moci 
vybraných politiků - premiér menšinové vlády, předseda opoziční parlamentní strany a 
předseda nové neparlamentní strany. Sběr dat je rozdělen logicky na tři období, a považuji 
ho za dobře zvolený. Odchýlení od projektu je dostatečně zdůvodněno v poznámce pod 
čarou (FT 6). Proměnné jsou dobře vymezeny a jejich provázanost na teoretickou část práce 
je příkladná. Operacionalizace by mohla být především na zvolenou metodu přesnější, 
kódovací schéma příloha 6 je pouze velmi zevrubné). Jedinou významnější slabinou je 
chybějící zdůvodnění zvoleného média (Facebook).  Autor hovoří o sociálních médiích v 
plurálu, ale předmětem analýzy je pouze jedno sociální médium. 
 
 
II. Struktura, analýza, závěry 
 
Práce je velmi dobře strukturovaná, jednotlivé části na sebe logicky navazují a jsou dobře 
provázané.  Analýza yameřená na proměnu sdělení v čase je doprovázena skvěle 
spracovaným aparátem grafů - rozdělených na tři období (mimovolební, předvolební a 
povolební). Autor často používá pro ilustraci svých argumentů citáty, což je čtenářsky velmi 
přínosné. je včak nutné konstatovat, že někdy autor dává citátům přílišný prostor na úkor 
vlastní analýzy. Analytická část je relativně vyvážená, i když největší prostor má analýza 
komunikace Andreje Babiše. Kapitola 7 věnovaná interpretaci dat je výborně zpracovaná. 
Závěry práci dobře shrnují. Co zde včak chybí jsou dvě věci - 1. autor nepropojuje svá zjištení 
zpět na existující literaturu a 2. autor dostatečně nezdůraynujě vlastní přínos ke stavu 
poznání. Za marginální lze považovat rovněž chybějící výhled.  
 
Celkově jde o velmi kvalitně zpracovanou a výborně a čtivě napsanou práci, která mne velmi 
obohatila. Moje otázky uvedené v bodě 4 jsou rpojevem zájmu o téma a y velké části se 
nejedná o kritiku autora.  
 
4) Otázky, k nimž se při obhajobě diplomant/ka musí vyjádřit 
 
Domníváte se, že je sledované období specifické, protože se jedná o volby v průběhu krize 
(pandemie)? 



Domníváte se, že zvolené médium (FB) má vliv na zjištění práce? V čem by byla analýza např. 
komunikace na Twitteru nebo Instagramu odlišná? 
Práce je tzv. demand side, zaměřuje se na formu a obsah sdělení a jeho proměnu v čase, 
Facebook však nabízí i určitou míru hodnocení recepce (počet a reakce sledovatelů), proč 
nebyl tento faktor v práci zohledněn? Považujete jej za relevantní?   
 
5) Navrhovaná známka 
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení:  A 
 
Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který 
podmiňuje lepší/horší hodnocení:       
 
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení:  
 
      
 
Datum: 19.1.2022      Podpis:     


