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Slovní hodnocení práce

Autorka práce si vybrala zajímavé téma a přistoupila k němu v kontextu svého oboru ne zcela
běžným  kvalitativním  přístupem,  což  je  ovšem  z  mého  pohledu  vynikající  volba.
Problematika osobní reputace má s nárůstem množství času, který na sociálních sítích trávíme
(a jejich „bezešvým“ propojením s našimi off-line životy) stále větší důležitost a přitom se
tomu na rozdíl od marketingových aspektů sociálních médií téměř nikdo v ČR nevěnoval. 

Práce je velmi solidně (a multidisciplárně) teoreticky ukotvena, za velmi podnětnou  považuji
zejména kapitolu o sebeprezentaci (a obecně celou část 2.4). Přesvědčivě je vysvětlen výběr
metody  a  co  je  samozřejmě  nejpodstatnější,  byl  proveden  rozsáhlý  a  zajímavý  původní
výzkum. Jeho vyhodnocení je přesvědčivé, formulace závěrů přínosná.

Práce je napsaná čtivě a srozumitelně, ale zasloužila by možná ještě jednu korekturu, která by
odstranila  poslední  dílčí  překlepy  či  drobné  chyby  (str.  29  –  bilion  uživatelů  –  místo
miliardy).

Pro diskusi: co soudí autorka o tom, že výsledek výzkumu by mohl být odlišný, pokud by
respondenti  byli  z  výrazně odlišných sociálních  či  věkových skupin,  případně měli  kratší
dobu  zkušenosti  s  Facebookem?  Není  možné  práci  relativizovat  námitkou  na  přílišnou
podobnost respondentů?

Práci doporučuji k obhajobě.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

Velice kvalitní po stránce metodologie, 
využití teorie i formulování vlastních názorů,
správně provedený výzkum.

38 bodů

přínos a novost práce
Originální téma, které bylo originálně 
zpracováno a přináší nové poznatky.

18 bodů

citování, korektnost citování, Bohatá literatura, bezchybná práce se zdroji. 20 bodů
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využití inf. zdrojů

slohové zpracování V pořádku až na malé drobnosti. 13 bodů

gramatika textu Bez chyb. 5 bodů

CELKEM

Výsledné hodnocení práce – Výborně (94b)

Bodový zisk za práci Hodnocení práce

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)

61 – 80 bodů Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů Výborně (1)

V Brně dne 17.5.2014.............................. Adam Zbiejczuk

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku
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