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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předmětem bakalářské práce je vnímání krizové komunikace v prostředí sociálních sítí, 

zejména pak Facebooku. Téma je v dnešní době mimořádně důležité, protože online média, 

sociální sítě a další prostředky elektronické komunikace postupně doplňují či suplují úlohu 

tzv. klasických médií. V době informační exploze je navíc vnímání jakékoliv informace 

značně ovlivněné jejím zdrojem a hodnocením ostatních čtenářů, diváků, posluchačů nebo 

uživatelů sociálních sítí. Ty dnes významně přispívají k formování veřejného mínění, mohou 

být důležitým hybatelem politicko-společenských událostí, a to dokonce s mezinárodním 

přesahem, jak bylo patrné například v otázce tzv. arabského jara.  

Záměr studenta prozkoumat vnímání krizové komunikace na sociálních sítích proto hodnotím 

jako velmi přínosný.  

V první části bakalářské práce autor teoreticky rozebírá psychologické aspekty vnímání 

komunikace a vymezuje proces komunikace jako takový. Neopomíjí ani specifika krizové 

komunikace, včetně jejích nástrojů. Kapitoly jsou řazeny logicky, záběr je odpovídající 

rozsahu a charakteru práce. Student uvádí také stručný teoretický exkurz do oblasti sociálních 

sítí, přičemž vyjmenovává charakteristické rysy těch celosvětově nejpoužívanějších. Tento 

teoretický exkurz je nezbytný pro empirickou část práce a jsem přesvědčen, že je zpracován 

kvalitně za použití vhodného souboru odborné literatury a pramenů.  

Empirická část se opírá o dotazníkové šetření vytvořené autorem a kombinuje zároveň 

dosavadní zkušenosti studenta v této oblasti, což práci obohacuje. Analýza dat přináší nejen 

ověření autorem stanovených hypotéz, ale zároveň nabízí možnost interpretovat i další otázky 

spojené s tématem vnímání informací na sociálních sítích. Domnívám se proto, že by tato 

bakalářská práce mohla být vhodným podkladem pro další výzkum v této oblasti.  



  

Celková struktura práce je logická a přehledná. Autor vhodně pracuje s literaturou a účelně 

kombinuje teoretické poznatky s empirickými daty. Text splňuje požadavky na bakalářskou 

práci a doporučuji jej k obhajobě.  

      

  



 

 

 

 

Výběr tématu 

       

Závažnost tématu      
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Formální zpracování  
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terminologie) 
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parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
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Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 

průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

 

 

Metody práce 

 

Vhodnost a úroveň použitých metod 

 

Využití výzkumných empirických metod 

 

Využití praktických zkušeností 

 

 

Obsahová kritéria a přínos práce 

 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 

 

Naplnění cílů práce 

 

Vyváženost teoretické a praktické části  

v daném tématu 

 

 

Návaznost kapitol a subkapitol 
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Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  

výsledků v praxi 

 

Vhodnost prezentace závěrů práce  

(publikace, referáty, apod.)    

  

Celkově hodnotím práci „výborně“. 
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