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Poté diplomantka představila svou diplomovou práci, jejímž tématem byl
obecný náhled na Twitterverse. Zvolila formu případové studie, kterou pro
potřeby obhajoby definovala. 

Byl přečten posudek oponenta.
Jeho výtky zněly: chybí relevantní informace, práce je nesourodá. Je zde
dobrý popis problematiky, ale selhává v závěru. 
Hodnocení navrhuje velmi dobře.

Vedoucí práce představil svůj posudek. Téma bylo posouzeno jako
zajímavé, nicméně práce zadání zůstala dlužná především v metodologii.
Je tedy především prací kompilační a výzkumné metody nepodařilo dobře
aplikovat. Sám měl malou možnost práci ovlivnit. Podle něj je první část v
pořádku, ale výzkumná nástavba chybí. 
Práci nedoporučuje k obhajobě.

Konzultant práce Mgr. Šlerka také zmínil, že neměl možnost práci ovlivnit.
Práce nemá být určena pro odborníky i laiky – to jde přes hranice
diplomové práce. Autorka využívá pouze propojení rešerše z jiných
popularizačních zdrojů a některé zdroje úplně chybí. Zcela chybí
zhodnocení a reflexe. Chybí důležité detaily (například analýza vztahu
vývoje mezi obchodní sférou a twitterversem).
Práci nedoporučuje k obhajobě.

Diplomantka reagovala na výtky. Obhajovala metodologii s ohledem na to,
že šlo o případovou studii a metody jsou zde volnější.

Konzultant reagoval tím, že dojmy měly být podloženy čísly a
kvantitativními analýzami. 

Vedoucí práce znovu vytkl nedostatky postupu, zdůraznil, že chybí celá



důležitá část analýzy, která měla předcházet závěru. 

Mgr. Vít Šisler, Ph.D. zdůraznil, že práce nemá parametry diplomové
práce – nepodařilo se naplánovat a provést samostatný výzkum. Ani
hypotézy práce nemají ve skutečnosti parametry hypotéz. Podle něj by se
měl změnit celý rámec práce, aby deskriptivní analýza, kterou obsahuje,
dávala v kontextu celku práce smysl.

Po diskuzi komise seznámila diplomantku se svými závěry.

Diplomantka neprospěla a práce nebyla obhájena, protože nesplňuje
základní parametry vědecké, diplomové práce. 

Komise doporučila před dalšími pokusy k obhajobě, aby autorka
znovuoslovila vedoucího práce a mnohem intenzivněji spolupracovala na
podobě práce a výzkumných metodách.

Výsledek obhajoby: Neprospěl
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