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Základní charakteristika práce. 

Práce se věnuje relativně novému fenoménu tzv. political pundits na sociálních médiích v USA, tedy 

politických komentátorů, kteří využívají sociální média k oslovování širokého publika, aniž by museli 

spoléhat na přístup k tradičním médiím. Autor práce vychází z předpokladu, že rostoucí vliv (rostoucí 

sledovanost) těchto komentátorů v americkém kontextu může být předzvěstí jejich rostoucího vlivu 

také v jiných zemích včetně ČR, a proto je důležité tento fenomén zkoumat. 

 

Autor vybírá šest takových komentátorů, kteří působí na sociální platformě Youtube, a srovnává 

obsah, který generují, s obsahem generovaným tradičními médii. K porovnání používá obsahovou 

analýzu vybraného korpusu zpráv.  

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část sice poměrně přesvědčivě ukazuje důležitost zkoumaného tématu, ale trpí několika 

vážnými nedostatky.  

 

Zaprvé, v sekci Forms of media (3.1) se autorovi nepodařilo jasně a jednoznačně vydefinovat a dále 

používat pojmy, se kterými pracuje.  

 

Zdůvodnění: 

 

Na straně 12 píše: „For the purposes of this paper, we will operate with two distinct types of news 

media: Traditional news media and Social news media.“ Na straně 13 pak píše, že bude rozlišovat 

mezi „Traditional news media“ a „Non-traditional news media“. Přičemž druhá bude zároveň 

pojmenovávat „social media based outlets“. Přitom ale termíny „Non-traditional news media“ ani 

„social media based outlets“ už nikde dále v práci neobjeví. Místo toho autor používá různé další 

varianty těchto slov v různých kombinacích.  

 

Podobně když autor na straně 12 říká, že bude rozlišovat mezi „Traditional“ a „Old“ media, 

nepodařilo se mi z daného odstavce pochopit, v čem bude rozdíl. Příliš na tom ale nezáleží, protože 
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autor po zadefinování pojmů s termínem „Old media“ už stejně nikde v práci nepracuje. Pak je ale 

otázka, proč se pojem vůbec snaží definovat.  

 

Zadruhé, teoretická sekce obsahuje jen poměrně skromné množství citované literatury, přičemž u 

několik nesamozřejmých argumentů či empirických tvrzení citace chybí. 

 

Příklady: 

Například celá kapitola State of Media in the US (strana 15) neobsahuje prakticky žádné zdroje 

(odkazy). Přitom obsahuje velké množství tvrzení, která si zdroj žádají: 

 

- „These smaller news agencies very often used the radio as their main form of messaging. However, 

with less and less people using the radio…“ (empirical claim – needs citation) 

- „In the year 2017 more than a half of Americans used social media as a source of news 

information.“ (empirical claim – needs citation) 

- and many more… 

 

- „New media allow for direct consumer interaction and many argue this has led to a greater 

democratisation of information by bypassing traditional news gatekeepers.“ (strana 12 – who are 

those many?) 

 

- „The Content analysis started to be widely used in the 1930s and 1940s when it served to help to 

search newspapers for potential foreign propaganda.“ (strana 21) (chybí zdroj tvrzení) 

 

Zatřetí, některé použité citace jsou použité zavádějícím způsobem, a to především v tom smyslu, že 

citovaný text nepodporuje tvrzení, které podle autora podporovat má. 

 

Příklady: 

 

- Autor píše: „In recent studies the idea is brought up that viewers are oversaturated with news that 

is often commenting on itself (Schmitt, 2017).“ (strana 13) Citovaný článek se ale zabývá faktory, 

které souvisí s information overload na internetu obecně, nijak se nezmiňuje o problematice online 

zpravodajství, které referuje samo o sobě (commenting on itself). Použití citace je proto věcně 

zavádějící. Navíc není ani formálně správně, Schmitt není jedinou autorkou článku. 

 

- Autor píše: „Although some researchers do not differentiate between traditional media and old 

media, for the purposes of this paper we will consider them to be different (Gurevitch, 2009).“ 

(strana 12) Problém je, že v textu od Gurevitche a kol. se o tradičních médií vůbec nepíše, autoři 

používají jen termín stará média, takže není jasné proč se autor na text odvolává. (Text je navíc opět 

špatně citován, Gurevitch není jediný autor článku.) 

 

Začtvrté, krátká kapitola „Theoretical background for the Analysis“ (strana 19), používá argumentaci, 

která není srozumitelná. To souvisí s tím, že následně formulované hypotézy nejsou s teorií jasně 

provázané a jejich logika není příliš jasně vysvětlena.  

 

Například není jasné, jak spolu souvisí H1 a její vysvětlení (strana 20). 
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Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Silnou stránku empirické práce je vícestupňová obsahová analýza (tj. opakované kódování materiálu, 

která zajišťuje větší reliabilitu) i schopnost autora připustit limity práce provedené bez testování 

reliability na více kodérech.  

 

Autor práce nedostatečně vysvětluje výběr médií do analýzy. Některá média vyřazuje bez dalšího 

zdůvodnění, tvrzení o významu vybraných médií pak nejsou podložená daty (odkazem). 

 

U Exploratory Analysis Results (viz s. 24) není jasné, jak autor dospěl k deklarovaným závěrům, chybí 

jakýkoli popis toho, jak autor k tvrzením došel. 

 

U Qualitative Content Analysis Results mi není jasné, v čem spočívá kvalitativní analýza zvoleného 

obsahu, text má tendenci spíše ke klasickému kvantitativnímu přístupu.  

 

Zlepšení by přispělo, kdyby kategorie v dimenzi Topic byly interpretovány ve stejném pořadí, jako se 

objevují v Grafu 1 (Figure 1). Dobrou strategií by také bylo udělat grafy 1 a 4 typově stejné, protože 

referují k datům na stejné úrovni (složení jedné dimenze). Místo toho graf 4 graficky odkazuje na 

grafy 2 a 3, které představují podkategorie v rámci vybraných kategorií jedné dimenze. To může být 

čtenářsky matoucí. Za problematické také považuji, že u několika grafů z procenty není uvedeno „N“, 

ke kterému se procenta vztahují (graf 2, 3, 6). Jiným grafům (8, 9, 11) by prospělo uspořádání podle 

velikosti kategorií.  

 

Další problém empirické části vidím u testování hypotéz, kde autor pracuje se statistickou 

terminologií (resp. s nulovými hypotézami o absenci asociace), ale data nijak statisticky netestuje. Jak 

tedy například dospívá k závěru, tradiční a netradiční se liší z hlediska míry, v jaké informují o policy? 

Jak autor rozhodl, že 40 % vs. 46,5 % je už dostatečně velký rozdíl? 

 

Ještě vyhrocenější je to u H2, kde je i interpretace grafu 13 velmi problematická. Autor tvrdí, že 

průměr zahraničního zpravodajství u netradičních médií je 1,5 %, přestože hodnoty v grafu jsou 0, 0, 

0, 0, 0, 2, 1 (průměr těchto hodnot samozřejmě není 1,5 %). Navíc v grafu opět chybí počet (n), ke 

kterému se procenta vztahují. U hypotézy 4 pak není jasné, jak autor rozlišoval mezi politiky 

establishmentu a ostatními politiky. 

 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

U některých závěrů si nejsem jist, jak přesně vyplývají z analýzy, to by mělo být vysvětleno při 

obhajobě, viz níže. Celkově je také diskuse vzhledem k šíři empirické sekce překvapivě krátká. 
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FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Z hlediska délky je text v pořádku. Většina textu je i dobře srozumitelná, i když místy srozumitelnost 

pokulhává, především u vysvětlování toho, jak hypotézy souvisí s teoretickými předpoklady práce. 

 

Seznam literatury obsahuje množství závažných nedostatků – u časopisů není uveden svazek a číslo, 

anglické odkazy jsou prokládány českými slovy („Načteno z...“), u české publikace chybí uvedení 

anglického překladu jejího názvu.  Odkazování v textu ukazuje, že, zřejmě jako seznam literatury, bylo 

vytvořeno automatickým citačním programem bez větší kontroly autorem (viz např. reference na s. 

19). 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 

Bohužel na řadě míst chybí citace, která by dokládala autorovo tvrzení, u některých klíčových 

konceptů bych uvítal větší šíři užitých odborných zdrojů. Některé citace jsou potom zavádějící a 

formálně nesprávné (nejsou například uvedeni všichni autoři textu), viz sekce Hodnocení kvality 

teoretické práce. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Text je psaný v angličtině, což obecně hodnotím jako pozitivní snahu, i když je pravda, že textu by 

velmi prospěla jazyková korektura. Na druhou stranu i autor sám by mohl při pozorném čtení 

odstranit některé jazykové nedostatky. 

 

Další poznámky 

Je trochu iritující, že autor přeskakuje mezi autorským singulárem a plurálem.  

 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce je ambiciózní, používá poměrně velké množství dat (i když na některé dílčí analýzy ani to 

nestačí), kombinuje různé metodologické přístupy a snaží se adresovat důležitý společenský 

fenomén. Bohužel je z ní hodně vidět, že je ušita horkou jehlou. Pokud by autor práci věnoval více 

času, bylo by ji možné zlepšit téměř na všech frontách – z hlediska struktury, propojení teoretické a 

empirické části i prezentace výsledků a diskuse závěrů.  

 

Velkým problémem přitom zůstává i to, že na řadě míst chybí citace či odkazy na zdroje a že některé 

zdroje jsou použity zavádějícím způsobem.  

 

V součtu je problémů v práci tolik a jsou natolik závažné, že navrhuji hodnocení dobře, při 

nedostatečné obhajobě reagující na výše uvedené nedostatky má ale dle mého názoru komise 

prostor práci hodnotit jako nevyhovující.  
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Otázky a náměty k obhajobě 

Autor by měl být připraven vysvětlit výše uvedené výtky. Kromě toho by mě zajímala odpověď na 

následující otázku: 

 

- V diskusi (strana 54) autor uvádí, „Non-traditional media pundits have in general a bigger bias 

towards the relevant actors on whom they are reporting than traditional media. (In this case we can 

define bias as a sharper opinion when debating the actors. This sharper opinion can be made 

manifest in a positive and also negative way towards the actor.)“ 

 

Chtěl bych, aby autor přesně a přesvědčivě vysvětlil, jak jeho data a analýza tento podporují tento 

závěr. 

 

 

Datum: 10.6.2018 

 

Podpis:  


