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Název práce: Sociální sítě jako nástroj zlepšování komunikace se čtenářem na příkladu IHNED.cz
Autor/ka posudku
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Předkládaná práce odpovídá schváleným tezím. Autorka pouze redukovala zkoumané období z původních tří
měsíců na jeden, odchýlení od tezí však v úvodu racionálně zdůvodňuje. A především - tato změna zjevně nijak
neovlivňuje vlastní zkoumání ani formulované závěry.
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
1
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů
1
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce stojí na velmi solidním teoretickém základě. Výstižně popisuje jednotlivé sociálně sítě, jejich
historii, současné fungování a mechanismy, rozdíly či výhody, správně přistupuje ke vztahu sociálních sítí a
médiím. Formulovaná východiska lze téměř bez výhrad přijmout, totéž platí i pro předkládané závěry výzkumu
(byť někdy lze zohlednit víc aspektů, drobnou faktickou chybou u výčtu zpravodajských serverů s největším
počtem fanoušků chybí sportovní rubrika iDNES.cz, jež čítá 88 tisíc, překonává "domovskou" stránku i ostatní
zmíněné).
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
1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
2
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
1
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže

3.4
3.5

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce přináší velmi ucelený pohled na aktuální téma, její struktura je logická. Vlastnímu zpracování výrazně
prospívají grafy či screenshoty konkrétních facebookových statusů nebo tweetů. Práce působí dynamicky, což
odpovídá i zvolenému tématu. Je však škoda jazykových nedostatků. Jen pro příklad - nevhodné opakování slov
(... zpravodajské weby neosloví čtenáře přímo na svém webu, str. 27), chybějící písmena (...je to případě
omluvy, str. 46) nebo dokonce i/y (... souvislosti, které se ve statusu/tweetu předtím neobjevili, str. 46) či špatná
shoda (... byla z Google Analytics extrahována údaje, str. 50).
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka se věnovala velmi zajímavému, aktuálnímu tématu, jež se rozhodně dotýká dnešních médií a
mediálního světa. V rámci výzkumu by bylo zajímavé zjistit i druhý pohled - nakolik sociální sítě obohacují
média, ať už přímo jako zdroj návštěvnosti či jako zdroj témat a nápadů. To si však autorka jako úkol
nevybrala, naopak v tezích vytýčené cíle po všech stránkách naplnila a výsledný text splňuje požadavky kladené
na závěrečnou práci bakalářského studia.
Proto ji doporučuji k obhajobě.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Jak vidíte roli sociálních sítí ve zpravodajství do budoucna? Mohou převzít dominantní roli coby zdroj
aktuálních informací?
5.2

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

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

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

