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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) 
Ve všech sledovaných parametrech zaškrtávám možnost "Neodpovídá schváleným tezím", což však nechci 
příčítat autorce/práci k tíži - autorka sama zmiňuje, že jsem byl původním vedoucím. Plně respektuji právo 
autorky i nové vedoucí zcela přeformátovat tvorbu i dílo, jen se přiznám k určité lítosti z opuštění kritického 
přístupu, které původní teze zřetelně obsahovaly. Výsledný text sice obsahuje třístránkovou podkapitolu 1.1 
Kritika výzkumů veřejného mínění, ale zbytek práce je už svým nastavením i výsledným obsahem ne-li 
apologetickým, tak minimálně ve své čisté popisnosti rezignujícím. 
 
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 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
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)  
Množství použité literatury tak, jak ji vypočítává závěrečný seznam, je sice možná efektní, ale ne efektivní. 
Příliš široce koncipovaný teoretický úvod nezapře, že je postaven na sekundárních zdrojích, kde notoricky 
známé "učebnicové" odkazy slouží jen jako rituál, ale nic nového nepřinášejí (a tím nemyslím jen "moje" str. 
14-19), naopak někdy přímo volají po aktualizaci (viz Graf 1 a srovnej s autorčiným tvrzením o "silném 
postavení Facebooku v politické komunikaci TOP 09 na str. 66). 
Přes veškerý respekt ke změnám vůči tezím jsem rozpačitý z empirické části, která staví na třech rozhovorech 
s jedním respondentem a následnému komentování jím poskytnutých dokumentů. Jakkoliv lze snad takto 
výzkum postavit, nezdá si mi závěrečná interpretace (od str. 68) ve stylu "bylo zjištěno", "ukázalo se" a vlastně 
i používání termínu "výsledky analýzy".   
 
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  3 
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.)  

2 

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

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce zjevně prošla jazykovou korekturou, které unikly jen vlastní jména (Pirátská strana a opakovaně Fokus). 
Časové ukotvení působní zmatečně - autorka svá slova o "posledních letech" podkládá odkazem na zdroj z r. 
2004 (str. 11), do příloh naopak zařazuje grafy z r. 2017, přestože se práce věnuje dřívějším děním.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce má nesporné klady v tom, že se věnuje zásadnímu tématu, k němuž konkrétních "dat" není nikdy dost, 
v tomto smyslu má dokonce potenciál být využitelnou i v budoucnosti. Na druhé straně, při vědomí všech výše 
zmíněných nedostatků, nemohu zkušební komisi doporučit lepší hodnocení než "velmi dobře". 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
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 a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF/A, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    
 


