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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Teze nejsou v elektronické verzi práce vloženy. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce Daniela Pokorného zkoumá to, jak mládež vnímá publika sociálních sítí, a to pomocí v mediálních studiích 

inovativních projektivních metod. Jednalo se o diplomantův vlastní nápad, se kterým jsem jako vedoucí rád 

souhlasil. Jak téma výzkumu, tak metodologie jsou vhodně zvolené a jejich výběr je přesvědčivě vysvětlený. 

Hlavním, ovšem poměrně významným, nedostatkem práce je nevyváženost teoretické a empirické části. Autor 

velmi obšírně shrnuje literaturu o sociálních sítích a jejich dosavadním výzkumu, avšak na detailní interpretaci 

sebraného materiál už nezbývá mnoho prostoru. Oceňuji to, že autor vykonal vskutku obsáhlou rešerši literatury, 

ale sebelepší rešerše nemůže v empiricky orientované práci nahradit kvalitní interpretaci výzkumu, jež je v tomto 

případě velmi stručná, snad i kvůli tomu, že proběhla jen jedna focus group. V interpretaci výzkumu není zcela 

jasné, zda názvy získaných kategorií publika ("přidavači" atd.) jsou pojmenované výzkumníkem nebo účastníky 

focus groups. I přes tyto nedostatky považuji práci za empiricky přínosnou a užitečnou. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 



3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Vůči práci mám několik výtek. Především v úvodních kapitolách působí text stylisticky neústrojně, což je 

důsledkem nedostatečně zeditovaného překladu z angličtiny (v níž byla tato část práce původně psána). Objevují 

se tu formulace jako "svět protkaný mediální komunikace" (str. 6), "nazývané jako sociální média" (také str. 6), 

"jak tyto kontexty vyjednávají" (stále tatáž strana). Na několika místech je chybná interpunkce ("vyplnili, tka jak 

si myslí", str. 47, "na základě (…), následoval", str. 47, "účastníci výzkumu, často", str. 49). Převzaté grafy by 

měly mít české popisky. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práce Daniela Pokorného je založená na velmi solidní rešerši literatury a využívá vhodně zvolené netradiční 

metody, za jejichž pomocí dochází k hodnotným, avšak poměrně stručně prezentovaným výsledkům. Text trpí 

několika formálními chybami. Práci navrhuji hodnotit známkou velmi dobře nebo výborně v závislosti na 

průběhu obhajoby.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V čem mohou výsledky vašeho empirického výzkumu obohatit teoretické uvažování o publiku sociálních 

sítí? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


