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PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
(Posudek oponenta práce) 

Práci předložil student: Pavel Kroupa  

Studijní obor:  Kulturologie  

Název práce:   Vnímání krizové komunikace prostřednictvím 
sociálních sítí subkulturou vysokoškolských studentů  
 

Vedoucí práce:  PhDr. Martin Opatrný  

Oponent práce: MgA., Mgr. Roman Černík  

1. CÍL PRÁCE: Bakalářská práce předložená studentem Pavlem Kroupou se zabývá aktuální  
problematikou komunikace a její proměnou vlivem sociálních sítí.  Kolega Pavel Kroupa svou 
práci zacílil na současné podoby krizové komunikace. Cílem práce je ověřit souvislost mezi 
prostředím sociálních sítí a interpretací a hodnocením rizika. Pro zachycení konkrétního 
komunikačního prostředí si zvolil  vysokoškolské studenty. Cíle stanovené autorem se 
podařilo předloženou prací velmi kvalitně naplnit.   

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:   V teoretické části se předložená práce zaměřuje na rešerše 
dostupné literatury a s její pomocí zručně vymezuje klíčové pojmy s důrazem na sociální 
sítě. Kolega Kroupa strukturovaně rozebírá komunikační proces, typy komunikace, teoretické 
modely krizové komunikace, nástroje krizové komunikace a sociální sítě, zejména pak 
Facebook a Twitter.   

 V praktické části autor zachytil realizaci smysluplně vystavěného výzkumného šetření mezi 
vysokoškolskými studenty. Použitou metodu autor zvládl a výstupy přehledně a věcně 
interpretuje.  Svým obsahem, strukturou i zvolenou náročností práce studenta Pavla Kroupy 
naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
Práce je přehledně strukturována s ohledem na specifika zvoleného úkolu. Autor účelně 
využívá škály pramenů a osvědčuje zvládnutí technik interpretace. Jazyk práce  je 
kultivovaný, věcný a čtivý. Výsledky výzkumné sondy jsou zpracovány přehledně a věcně. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ OPONENTA: 
Svým zpracováním představuje předložená bakalářská práce studenta Pavla Kroupy příklad 
velmi kvalitního odborného textu, který prokazuje autorův zájem a zaujetí, neklouže po 
povrchu a po obsahové i formální stránce prokazuje autorovu odbornou připravenost.  Práce 
je opřena o obsáhlý a aktuální soubor odborné literatury, jíž autor funkčně využívá. Oceňuji 
dobře připravenou a zachycenou výzkumnou sondu i pokus zužitkovat svou vlastní 
zkušenost a orientaci v tématu. Osobně děkuji za argumentované zdůvodnění úspěchu 
facebooku. Doporučuji práci s radostí pro obhajobu. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 Lze v sociálních sítích prostor pro kritické myšlení, pro strukturovanější a 
objektivizovanou diskusi,je v dohledu nějaký takový nástroj?  

 Jaké konkrétní obranné mechanismy lze předem u živatelů sociálních sítí budovat (ve 
škole, v rodině), aby nebyli snadno ovlivnitelní?   

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
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