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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) 

Diplomant si kladl za cíl zjistit, jaký podíl na rozhodování při volbách hrají sociální sítě. Tato otázka je 

zodpovězena jen zčásti, naprostou většinu práce zabírá deskripce využití sociálních sítí politickými stranami a 

iniciativami. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

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

Jak jsem napsal výše, Radek Wiglasz oproti tezím zvolil relativně snadnější cestu a ve většině svého textu pouze 

popisuje kampaně vedené v online prostředí. Ačkoli tvrdí, že čerpal z databází akademických článků (str. 4), 

nakonec aktuální vědecké práce o "arabském jaru" ani o Obamově kampani necituje. Nepříliš velkou pozornost 

věnovanou teoretické rešerši dokládá také fakt, že autor odkudsi přebírá často zpochybňovaný mýtus, že 

s příchodem "Webu 2.0" lidé přestali být pouze konzumenty obsahu (str. 11).  

Výzkumná část, ačkoli převážně deskriptivní, je na druhou stranu zpracována poměrně pečlivě. Zvlášť 

komunikace se samotnými zástupci daných stran jí dodává kredit. Diplomant se občas neubrání subjektivním 

hodnocením ("nevýhoda" pro ČSSD na str. 36), ale přistupuje k tématu poměrně střízlivě a nedochází 

k ukvapeným závěrům – a to až na několik výjimek. Tvrdí, že iniciativy propagující "kroužkování" kandidátů 

byly úspěšné. To je ovšem zpochybnitelné ze dvou důvodů: 1. Přinejmenším kampaň Vyměňte politiky byla silně 

přítomná i v tradičních médiích – můžeme ji tedy primárně označit za online aktivitu? 2. Otázka v dotazníku (s. 

85, 86) není formulována tak, aby se z ní dalo poznat, zda byl respondent ovlivněn prostřednictvím sociální sítě. 

Co se týče dotazníkového šetření, diplomant je velmi skoupý na informace o svých respondentech. Nepíše ani, 

jak je získal. Byly to jeho vlastní kontakty? Nepříliš šťastné je rozdělení potenciálních míst, kde se respondenti 

měli dovědět o zvolených kampaních, na "Internet, sociální sítě, televize" atd. Internet je principy sociálních sítí 



natolik prorostlý, že je lze od něj jen těžko nějak izolovat. Stejně tak je nemožné oddělit sociální aktivity na 

sociálních sítí od reálného života, což poněkud komplikuje jasné určení jejich vlivu. To ovšem autor v závěru 

přiznává. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)  

3 

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

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

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

Práce je po jazykové stránce až na několik chyb (interpunkce mezi "tak" a "jak" na str. 14, falešná časová věta 

"problém, kdy" na str. 4) v pořádku. Nechápu výraz "vzájemná ambivalence" na str. 6. Diplomant často uvádí 

dlouhou sérii fakt, aniž by uvedl zdroj, např. hned v úvodu na str. 13 nebo v pasážích o Obamově kampani (str. 

21–23) nebo o "Vejcích pro Paroubka" (str. 64).  

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Na základě výše uvedených komentářů a připomínek práci doporučuji práci hodnotit známkou velmi dobře.   

 

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

5.1 Jak jinak mohly sociální sítě přispět k výsledkům voleb kromě kampaní a organizace happeningů? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


