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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: Markéta Sedmáková
Název práce: Komunikace politických stran an Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Autor/ka posudku
Příjmení a jméno: Markéta Stillerová (Hrabánková)
Pracoviště: FSV UK, MS, MKPR
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
tezí, odchýlení
není v práci
zdůvodněné a není
vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Oproti tezím dochází k jemným odchylká, které jsou ale relevantní a autorka je odůvodnila.
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
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka nabídla kvalitní a pro práci dostačující teoretický úvod. Oceňuji detailní popis kódovací knihy i její
vysvětlení. Výklad byl logický a přehledný, závěry dobře interpretované a výborně shrnuté v kapitole Diskuse.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Struktura práce
Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
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

Hodnocení písmenem
A
A
A

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Struktura práce je velmi přehledná a čtenář se tak v dané problematice snáze orientuje. Jazyková úroveň
odpovídá. Výborná je podoba příloh a grafická stránka práce. Poznámkový aparát je na velice kvalitní úrovni,
na vhodně zvolených místech dovysvětluje problematiku a je tak jednoznačně přínosem.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka nabídla práci adekvátní rozsahem a velmi komplexní, co se týká zpracování teoretického úvodu do
problematiky i části výzkumné. Za velmi zajímavé považuji představení dříve realizovaných výzkumů, což
zasadilo práci do potřebného kontextu. Stejně tak oceňuji, že se autorka ve svém výzkumu snaží posunout
(ověřit / vyvrátit) zjištění výzkumů předešlých. Kapitolu Diskuse považuji spíše za výborný závěr, diskusní
část zde byla naopak zastoupena relativně málo. Možná by bylo vhodné kapitoly propojit. Jinak práci považuji
za velice vydařenou.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Kolik bylo zkoumáno příspěvků a komentářů? Jak funguje aplikace NetVizz?
5.2
Když jste posuzovala, zda příspěvky komentují fanoušci nebo oponenti, zvážila jste i možnost, že i
fanoušek může kritizovat?
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A (výborně)

B

C

D

E

F (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 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!

