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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: Švejda Josef 

Název práce: Sociální média a jejich role při informování o Egyptské revoluci
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Čermák Miloš
Pracoviště: IKSŽ

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)
Finální směřování práce jsme s autorem celkem dramaticky řešili. Ve výsledném zpracování se výrazně odchýlil 
od schválených tezí, ale v práci to jasně a srozumitelně zdůvodnil. Myslím si, že to bylo ku prospěchu věci.

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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor vychází z celkem detailní analýzy politické a splečenské situace, která vedla k tzv. Egyptské revoluci. 
Snaží se zmapovat vliv nových médií a zejména webu na probíhající společenské změny. Má určitý handicap v 
tom, že nezná jazyk (arabštinu), ale pracuje se zdroji v jiných jazycícj (čeština, angličtina). Podobně přistupuje i 
k praktické části, kterou je kvatnitativní analýza tří zpravodajských serverů: českých Novinek, britské BBC a 
arabské Aljazeery.

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 Struktura práce 2
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. 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.)

1

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

3



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je uspokojivá, práce s prameny a odkazy dobrá. V práci je zarážející množství gramatických i 
drobných věcných chyb.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Autor si vybral téma, které je atraktivní a zajímavé i vzhledem k tomu, že i Česko či bývalé Československo 
mělo v nedávné minulosti svou vlastní "studentskou" revoluci, a tak se nabízí srovnání či úvaha, jak by 
společenské a politické změny proběhly, kdyby v Československu už v roce 1989 existoval Internet. Autor 
ukazuje, že vliv technologií je ve skutečnosti možná menší, než se zdá (když egyptská vláda vypnula Internet, na 
intenzitě protestů to nic nezměnilo, ba naopak), a dává poctivě zaznít všem názorům na tyto události. 
Kvantitativní analýza tří médií (českého, britského a arabského) je zajímavá a přínosná. Určitým zklamáním je 
autorův závěr, ve kterém se jednoznačně nedozvídáme, jakou měla - podle autorova názoru - nová média na 
udílosti v Egyptě vliv a v čem podstatném je ovlivnila. Přesto si myslím, že autor předložil velmi solidní práci, 
DOPORUČUJI ji k obhajobě a navrhuji známku VELMI DOBROU.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Popište, proč jste se odklonil od původních tezí, a proč se to podle vašeho názoru vyplatilo.
5.2 V analýze se detailně věnujete vlivu Twitteru. Proč měla tato síť tak prominentní postavení a v čem se její 

dopad lišil od vlivu Facebooku?

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

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: ……11/6/2013…………………                                                                Podpis: Miloš Čermák 
………………………………..

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