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Název práce: Goffman jako framework pro analýzu sociálních interakcí na sociálních 

sítích 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: výborně  

Vedoucí práce: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 

Konzultant práce: Mgr. Josef Šlerka 

Řešitelka práce: Bc. Lucie Meruňková 

 

Slovní hodnocení práce 

Goffmanovo pojetí lidské interakce na půdorysu metafory divadla je dnes pojímáno jako 

jeden ze základních klíčů k naší prezenci v sociálních sítích. Diplomantka to ostatně dokládá 

podrobným přehledem prací na toto téma, který je zpracován přehledně a dostatečně. 

Z pohledu čisté teorie se tedy nejedná o práci extrémně novou a to ani v českém kontextu.  

 

Nicméně těžiště diplomové práce Lucie Meruňkové leží především v její výzkumné části. 

Diplomantka vychází z již publikovaného výzkumu, jehož metodologii se snaží replikovat a 

přinést tak porovnání výsledků, tím zároveň původní výzkum rozšířit, a právě zde se věnuje 

nesmírně důležité a hodnotné práci. 

 

Výzkum je zpracován pečlivě, dobře jsou zvoleny výzkumné otázky a rozsah analyzovaných 

textů je dostatečný. Kombinace obsahové analýzy a strukturovaných rozhovorů tak přináší 

bohatý materiál, který diplomantka rozdělila do dvou částí. Příkladovou v samotném jádru 

práce a komplexní v přílohách. Ty tvoří nedílný celek s prací samotnou a byť občas může 

jejich propojení vypadat nesnadno dohledatelné, jedná se spíše o nedostatek ve formě 

zpracování, nikoli v obsahové rovině. 

 

Práci navrhuji hodnotit známkou výborně a doporučuji ji k obhajobě. 
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Hodnocení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

35 bodů 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 15 bodů 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

20 bodů 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 13 bodů 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 body  0 – 5 bodů 

CELKEM 88 bodů  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 27. 8. 2017  .................................................................  

Mgr. Josef Šlerka 


