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Posudek diplomové práce 

 
Název práce: Twitterverse 

Řešitel práce: Táňa Nývltová 

Vedoucí práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Adam Zbiejczuk 

Konzultant práce: Mgr. Josef Šlerka 

 

Slovní hodnocení práce 

Autorka práce si zvolila poměrně atraktivní téma, zaměřuje se na vývoj konceptu tzv. 

twitterversu, tedy na fenomén a komunitu Twitteru. V rámci tohoto tématu autorka nejprve 

popisuje základní pojmy, teoretická východiska, dále se pak věnuje historickým souvislostem 

a jednotlivým etapám vývoje Twitteru a v poslední části popisuje jeho aktuální stav a 

fungování, včetně problematiky aplikací třetích stran.  

V rámci konzultací jsem bohužel neměl příliš příležitostí práci korigovat, je nezbytné tedy 

některé připomínky vypořádat až v  procesu obhajoby.  

Obecně lze říci, že se jedná o práci v dobrém slova smyslu kompilační, která přehledně shrnuje 

dané téma a skutečně může pro mnohým čtenářům „rozšířit obzory“, jak autorka uvádí a 

„přiblížit široké možnosti využití Twitteru a jeho aplikací“.  

Zásadním problémem předložené práce je ale její nejasné metodologické ukotvení a z toho 

vyplývající problematický výzkumný přínos, který dle mého názoru neodpovídá standardům 

kladeným na diplomové práce.  

V abstraktu práce se hovoří o kvalitativním výzkumu, který ale není prakticky realizován. 

V kapitole 1.5, kde by měly být zpracovávané hypotézy popsány, jsou sice definovány dvě teze, 

ale v rámci celé práce není nikde pomocí standardních metod řešen proces zpracování a 

vyhodnocení těchto tezí a hypotéz. Stručné hodnocení v závěru práce nedostačuje, protože není 

metodologicky podpořeno a vychází tedy spíše z osobního pohledu autorky.  
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Absenci metodologie pokládám za zásadní nedostatek celé práce a nemá význam se věnovat 

dalším aspektům, dokud nebude tento přesvědčivě vysvětlen.  

Hodnotící tabulka 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Metodologie prakticky chybí. 0 bodů 

přínos a novost práce Jde o dobré téma a novou práci, která je ale 

zpracovaná pouze na kompilační úrovni. 
10 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je rozsáhlý, ale jedná 

se spíše o populární články, méně o vědeckou 

literaturu. 

15 bodů 

slohové zpracování Práce je psána poměrně čtivě, má přiměřený 

rozsah. 

15 bodů 

gramatika textu S výjimkou drobných překlepů je gramatika 

v pořádku.  

5 bodů 

      

CELKEM   45 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Práci doporučím k obhajobě (s hodnocením dobře) jen pokud autorka přesvědčivě vysvětlí 

svůj metodologický postup.  

 

 

V Praze dne 20.5.2015    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 

 

 


