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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Autor představuje cíl předložené práce zřetelně na začátku metodologické kapitoly (str. 30). Vymezení 
cíle práce je poté následováno specifikací výzkumného designu a formulací konkrétních hypotéz. 
Samotná metodologická kapitola je poměrně rozsáhlá (to je ostatně celá práce); autor v ní podrobně 
představuje své výzkumné šetření a důkladně argumentuje použití zvolených postupů, což je 
s ohledem k tématu práce nanejvýš vhodné. Navržený výzkumný design odpovídá formulovanému 
cíli a umožňuje autorovi dosáhnout vytyčené cíle včetně nutné verifikace položených hypotéz. 
Práce má standardní strukturu diplomové práce, vnitřní strukturace jednotlivých kapitol je logická  
a není ji co vytknout. 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Rešerše literatury je mimořádně rozsáhlá – autor pro zpracování práce použil obrovské množství 
zdrojů: citováno je 203 knižních a časopiseckých pramenů. S ohledem k jazyku práce a vzhledem 
ke zvolenému tématu nepřekvapí, že se autor opírá výlučně o zahraniční literaturu. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
V rámci zpracování tématu předložené práce autor korektně využívá relevantní analytické postupy. 
Autor se úspěšně vyhnul samoúčelné aplikaci pokročilých metod analýzy dat a položil důraz na 
účelné využití technik umožňujících zpracovávat data ze sociálních sítí. V tomto ohledu je práci třeba 
považovat za novátorskou a přínosnou, neboť metodika analýzy a využití dat ze sociálních sítí je  
i v zahraničí teprve v počáteční fázi rozvoje. Způsob prezentace výsledků je na velmi vysoké odborné 
úrovni a plně respektuje oborové normy. Ostatně o vysoké pozornosti věnované náležité vizualizaci 
dat a výzkumných poznatků, svědčí i množství pramenů, které autor v tomto ohledu použil. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Práce neobsahuje žádná nepodložená tvrzení, formulované závěry se opírají o analyzovaná data  
a autorova argumentace z nich vždy vychází. Rád bych vyzdvihl důkladně provedenou rešerši. 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Autor zřetelně odděluje svá vlastní hodnocení od zjištění vyplývajících z dat a od tvrzení převzatých 
z citovaných pramenů. Teoretická část je zasvěceným výkladem principů moderních vzdělávacích 
metod 21. století. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Autor aplikuje citační pravidla korektně a dokládá tak svou kompetenci samostatně připravit odborný 
text. Samotné formulace jsou srozumitelné, bez zásadních chyb.  
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Autor se při provádění vlastního šetření řídil relevantními oborovými profesními a etickými normami, 
což je jasně patrné z metodologické kapitoly. Předložená práce zasluhuje pozornost díky dosaženým 
poznatkům, které obohacují výzkumnou metodologii a jsou potenciálně využitelné v samotné výuce. 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Jaké plynou poučení z provedené případové studie v rovině metodologické a v rovině obsahové? 

Jaká opatření by na základě dosažených výsledků měla či mohla přijmout FSV UK? 
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