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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce   Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Viktora Jiří 

Název práce: Komunikace České televize na sociálních sítích
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Čermák Miloš
Pracoviště: Economia, a.s., Hospodářské noviny 

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)
Autor se celkem významně odchýlil od vytýčených tezí. Zároveň toto zdůvodnění však dostatečně přesvědčivě 
vysvětluje v úvodu. Odchýlení se týká hlavně praktické části a zadání změnil pod dohodě se mnou coby 
vedoucím práce. Tématem práce jsou sociální sítě, které se velmi dynamicky proměňují a i vzhledem k odložení 
termínu dokončení tyto změny ani nebylo možné předvídat. Osobně si myslím, že odchýlení mohlo být ještě větší
a z výčtu monutorovaných sítí mohl být vypuštěn Google+.  Každopádně lze odchýlení od tezí považovat za 
rozumné a vhodné.

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 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autor si udělal velmi dobrý přehled o existující literatuře. Neopominul nic podstatného, minimálně v anglickém a
českém jazyce. Oporti literatuře uvedené v tezích čerpal i z dalších, aktuálnějších prací, což opět považuju za 
výhodu. Nabídl vyčerpávající a logicky uspořádaný přehled toho, jak se vyvíjela a jak si dnes stojí důležitá 
sociální média. Lze mít drobné výhrady k aplikaci některých teoretických východisek na poznatky z praxe, ale 
jde jen o drobnosti. Autor také dobře rozlišuje mezi médii „starýmo“ a „novými“ a vnímá jejich odlišné role i 
působení na publikum. Drobné výhrady lze mít vůči praktické části, lde mi nakonec vzorek získaných dat 
(příspěvků na sociálních sítích) přijde možná příliš malý. Autor zde mohl být ambicióznější a zařadit do 
praktické části víc profilů. Ale práci s daty pak autor zvládl a ukázal, že si ví rady. 

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 Struktura práce 1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

2

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

1

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Po formální stránce k práci nemám výhrad. Struktura je logická a přehledná, po stylistické stránce je práce 
napsaná suverénně a pro mě bez výhrad. Drobné chyby (stylistické, formální) nepovažuji za významné, je však 
třeba si na ně dávat pozor (třeba překlep v názvu jedné z podkapitol „neúspěšnější“, kde mělo být 
„nejúspěšnější“). Závěry jsou přehledně a srozumitelně napsané.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce,  její  silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Bakalářskou práci zvládl autor nadprůměrně. Získal dobrý, až vyčerpávající přehled o dostupné literatuře, a v 
kombinaci s praktickou částí vytvořil dobrý vhled na to, jak dnes média používají sociální sítě. Práci 
DOPORUČUJI k obhajobě a navrhuji známku VÝBORNOU.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Můžete zdůvodnit, proč jste nakonec zařadil do analýzy i síť Google+, když se ukázalo, že její používání i

dopad jsou klesající, dnes už téměř nulové? Neuvažoval jste o zařazení jiné sítě?
5.2 Kdybyste se stal manažerem sociálních médií v ČT, jaké by byly první tři kroky, které byste – na základě 

provedené analýzy – ve svém oddělení udělal?

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

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

     

Datum: … 8/6/2017………                                                                Podpis: ………………………………..

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