
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta:  Bc. Daniel Matějka 

Název práce:  Využití sociálních médií kluby 1. české fotbalové ligy 

Cíl práce: Zjistit a analyzovat úroveň komunikace klubů na sociálních médiích a navrhnout 
zlepšení jejího využití 

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Výborně – velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 

 

Výborně  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně – velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  

Práce je velmi rozsáhlá. 

Teoretická část je dobře zaměřená na téma práce a až na drobné nedostatky dobře provedená.  

Část Metodologie je nadprůměrně dobře zpracována, ač se i v ní vyskytují malé nedostatky. 

Regresní analýza je využita dostatečně pro takovouto práci. Podobně je tomu i u dalších analýz, které 

jsou využity poměrně vhodně. 

 

Připomínky:  

Již v úvodu mohlo být několik odkazů (s. 10-11). 

Ve větě „Tento typ komunikace mimořádně vhodný pro oblast komunikace podniků a institucí s 

veřejností, která je obecně známá pod pojmem public relations (PR).“ (s. 13) chybí sloveso. 

V „Zamazalová (2010)“ chybí „a kol.“, s. 14. Tento nedostatek se opakuje. 

Občas se objevuje tvrzení bez odkazu (např. na s. 16 – 18), ač se zdánlivě jedná o informaci 

nepocházející od autora. 

Věta „Následně bodovali prostý email“ (s. 19) je nejasná. 

Na s. 21 překlep „Word Wide Webu“. Další příklad překlepu na s. 53: „Každá otázky“. Překlepy se 

v práci objevují spíše sporadicky. 

Například u odrážek na s. 24 by asi měly být uvozovky. Podobná chyba pravděpodobně nastává i u 

jiných odrážek. 

Odkaz „doba-webova“ (s. 32 a dále) je nesprávně označený, neboť v seznamu zdrojů je tento zdroj 

označen jinak. 



Na s. 37 opět chybí odkazy. Jsou zde i dvě „citace“ v uvozovkách, a není u nich jasné, zda jsou od 

autora či nikoli. 

Podobně je tomu na s. 38, například u údaje 4 % týkající se klubu Real Madrid.  

Hesla vyznačen tučně na s. 41 a dále – ne zcela vhodné pro tento typ práce. 

Tabulky na s. 59-60 a 64-5 mohly být trochu lépe okomentovány. 

Například u grafů 18 a 19 měly být odpovědi lépe seřazeny ne podle výsledků, ale podle položených 

otázek vzestupně. U grafu 24 to autor provedl správně. 

Věta „Navíc, když se na něm objevují zcela stejné informace, jako na sesterském profilu jiného 

sociálního média.“ Není větou, neboť chybí sloveso. 

Ve zdrojích byla použita Wikipedia. 

Otázky na více než jedné straně dotazníku trochu škodí. 

Věkové intervaly v dotazníku nejsou stejně dlouhé. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaké výhody a nevýhody (např. ohledně validity) má provedení dotazníkového šetření na vyplnto.cz? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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