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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) 
 
Autorka se drží schválených tezí, mírně poupravila pouze strukturu. Změna je v dobře zdůvodněna a práci 
jednoznačně prospěla.  
  
 
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 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
 
I když je práce místy více deskriptivní, než kritická, teoretická část nabízí komplexní pohled na Instragram 
obecně i v kontextu zvoleného tématu. Autorka prokázala schopnost aplikovat literaturu napříč celou prací, 
včetně empirického výzkumu, který je dobře navržen a zpracován. Vhodně vybraní participanti pocházeli nejen 
z různých odvětví, ale i z rodinných firem a mezinárodních korporací.  
 
Vzhledem k tomu, že autorka mluvila o přístupech jednotlivých firem nejprve zvlášť, výzkum svou metodologií 
v mnohém připomíná  případovou studii. Data však rozděluje podle otázek a navíc v některých sekcích rozebírá 
přístupy firem jednotně, což připomíná spíše tématickou analýzu. Příčinou nejasností je to, že autorka mluví 
pouze o kvalitativním přístupu a metodách sběru dat, přičemž metodologická analytická diskuze je opomenuta.  
 
I přesto diplomantka prezentuje velmi kvalitní interpretace a 
 dílčí i celkové závěry, které jsou podložené a jednoznačně přínosné pro rozvoj oboru.     
 
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  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
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) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
      
Diplomová práce má logickou strukturu a závěry podložené jak rešerší literatury tak vlastním primárním 
výzkumem. Bylo by však vhodné rozdělit některé zdlouhavé odstavce. Autorka přikládá pomocné vizuální 
ilustrace, které jsou dobře zvolené. Terminologie oboru je dobře zvládnuta, jen místo respondentů by autorka 
měla mluvit o participantech a účastnících výzkumu. Text se občas opakuje, např. s maximálním počtem 
hashtagů. Velmi přínosný je slovník pojmů. Celkově je tato práce dobře zvládnuta jazykově, stylisticky i 
graficky.    
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
 
Tato práce je velmi pečlivě vypracovaná a po všech stránkach splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Její 
přínos pro rozvoj oboru je nesporný. Navrhuji práci hodnotit stupněm výborně.  
 
 
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, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


