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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Oproti schválené tezi došlo jen k mírné úpravě struktury práce a ke konkretizaci jejích cílů.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
B
A
A
B

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka se ve své bakalářské práci věnuje aktuálnímu tématu politické komunikace v kontextu sociálních médií,
konkrétně komunikaci politických stran na Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny 2017. Teoretický
rámec staví na dostatečném množství relevantních zdrojů a provedená rešerše je solidním základem pro následně
definované výzkumné otázky a hypotézy. Ve svém výzkumu autorka zanalyzovala velké množství nejen
facebookových příspěvků devíti politických stran, ale také na ně navazujících komentářů, přičemž analýza byla
provedena pečlivě a stejně tak je i přehledně odprezentována. Při tak velkých rozdílech mezi politickými
stranami pro některé proměnné bych zvážila použití i jiných metrik než je prostý průměr (při porovnání
tradičních a nových stran). Také si nejsem jistá zařazením strany ANO mezí nové/alternativní. Myslím, že její
specifické postavení na české politické scéně (zejména vazby AB na některá média) by si zasloužilo alespoň
komentář.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů

Hodnocení písmenem
A
A

3.3

3.4
3.5

Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. 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.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A

B
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Po formální stránce bych jen vytkla občas se vyskytující chyby, zejména v interpunkci. Grafy a tabulky jsou
přehledné, struktura práce také.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Bakalářská práce Markéty Sedmákové představuje kvalitní příspěvek do oblasti výzkumu zabývající se
politickou komunikací v prostředí nových médií. Autorka v ní prokázala schopnost samostatné práce i
vědeckého myšlení, zároveň se však také snažila zapracovat mé náměty a připomínky. Práci navrhuji hodnotit
mezi stupni A a B, v závislosti na průběhu obhajoby.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
5.2
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (nedoporučuji k obhajobě)

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum:
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Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

