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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) 

Změnu sledovaného období považuji za vhodnou. Jinak práce odpovídá tezím. 

 

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 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

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

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

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

Jan Bauer ve své diplomové práci provádí kvantitativní obsahovou analýzu referování o Facebooku v českých 

tištěných médiích, a to zejména v počátcích této "sociální sítě". Díky autorově svědomité a koncepční práci 

s literaturou se nejedná jen o bezduché "počítání článků", ale o skutečně cenný výzkum s povětšinou dobře 

formulovanými a uspokojivě zodpovězenými výzkumnými otázkami.  

Autor čerpá především z teorie šíření inovací Everetta Rogerse, již sice osobně považuji za poněkud 

deterministickou a schematickou, ale pro kvantitativní výzkum je vzhledem k vysoké míře abstrakce vhodná. 

Zmíněna je i teorie domestikace, kterou pak autor správně opustil, neboť pracuje především s diskurzem a 

významem, a kvantitativně je tudíž neuchopitelná. Velmi obecné pasáže o sociální konstrukci reality a agenda 

settingu jsou tu "do počtu". Dalším potenciálním teoretickým zdrojem mohla být sociologie vědy a techniky, 

zejména Wiebe Bijker a jeho model SCOT, popř. koncept "relevantních sociálních skupin".  

Samotný výzkum je (alespoň z pohledu oponenta pracujícího kvalitativně) proveden pečlivě, a to včetně 

operacionalizace. (Nejasná je však proměnná "datum výskytu" - předpokládám, že se jedná o datum vydání 

periodika?) Kódování téměř dvou tisíc článků považuji za téměř heroický výkon. Získaná data jsou solidně 

interpretována v kontextu teoretické výbavy. 

Přesto mám k výzkumu několik výhrad: Výzkumná otázka 5 (o Facebooku jako zdroji informací) působí 

nadbytečně a patří do jiné práce. Pasáž věnující se VVO2.1 přikládá zvláštní důležitost určité skupině raných 

textů o Facebooku a bylo by vhodnější ji zodpovídat za použití kvalitativních metod. To ostatně autor do určité 



míry dělá – a zařazení této části do výsledků kvantitativní části je matoucí. V případě VO4 (str. 64) si nejsem 

jistý autorovou interpretací výsledků. Nárůst četnosti není (dle vizualizace v grafu č. 9) příliš výrazný a jeho 

statistickou významnost by bylo třeba otestovat příslušnými metodami. 

V závěru chybí hodnocení teorie šíření inovací jako podkladu pro obsahovou analýzu a vůbec jasnější provázání 

s teoretickým základem. 

 

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) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

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

Diplomová práce je z větší části napsána střízlivým akademickým stylem odpovídajícím charakteru výzkumu. Je 

logicky strukturovaná a není v ní mnoho gramatických chyb. Zato v ní zůstala řada překlepů. Kromě nevinných 

(opakovaně např. "počet uživatel" na str. 57 a 66) se některé najdou i ve jménech citovaných autorů, a to včetně 

Everetta Rogerse, nejcitovanějšího autora v této diplomce, jehož příjmení je nejméně čtyřikrát napsáno chybně 

jako "Rodgers" (str. 21, 58, 80, 104). Boorstin je podobně překřtěn na Boorsteina (str. 40). Diplomant také 

nestandardně pracuje s velkými písmeny ("Inovační Žurnalismus", str. 50, nehledě na to, že slovo žurnalismus 

(na rozdíl od běžně užívané "žurnalistiky") evokuje neologismy Václava Klause. 

V čárových grafech bych doporučil vypustit spojnice směřující k nulovým hodnotám, pokud se jedná o dočasné 

výkyvy (např. graf 8). Takto vypadají poměrně nepřehledně. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Jana Bauera je postavená na kvalitní práci s literaturou a rozsáhlé obsahové analýze. I přes několik 

nedostatků se jedná o zajímavý příspěvek ke studiu přijetí Facebooku v ČR. Navrhuji práci hodnotit známkou 

"výborně" nebo "velmi dobře" v závislosti na kvalitě obhajoby. 

 

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

5.1 Co z vašeho výzkumu vyplývá pro teorii šíření inovací? Jak se její schémata osvědčila v konfrontaci 

s českým materiálem o Facebooku? 

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! 



 


