
Oponentský posudek disertační práce Filipa Huňka:  

Problematika vizuálních obsahů na sociálních sítích, Analýza užití uživatelských filtrů v aplikaci Instagram  

Práci Filipa Huňka soustředěnou na analýzu uživatelských filtrů v aplikaci Instagram jsem již před malou 
obhajobou pokládal za kvalitní. Četl jsem ji tehdy i dnes se zaujetím a považuji ji za zdařilou. Ve svém 
prvním posudku jsem se snažil podrobně analyzovat konkrétní problematické body.  Autor v práci po malé 
obhajobě udělal dle otázek a připomínek a  následné diskuse šest drobných změn a doplnění. Větší výhrady, 
které jsem měl, tedy přetrvávají, ale jsem si vědom toho, že autor o nich uvažoval a že nejde o věcná či 
metodologická pochybení, ale o názorový spor.  Mé připomínky autor systematicky písemně glosoval v 
poznámkách k mému posudku a tyto glosy se samozřejmě mohou stát předmětem diskuse během obhajoby. 

Vzhledem k tomu, že se text změnil jen velmi málo, jsem měl jedinou možnost jak napsat nový posudek - 
přečíst si text s odstupem znovu a zhodnotit zda svou vlastní kritiku vnímám jako relevantní, a pokusit se 
objevit v textu nové aspekty. 

Musím říci, že nadále první polovinu práce vnímám jako až příliš obecnou analýzou metodologických 
možností interpretace technického obrazu. To, že se k samotné problematice Instagramu dostaneme až 
zhruba v polovině textu, práci nepomáhá. První polovina je až příliš obecná - nejde vlastně ani o popis 
použité metodologie, jako spíše o úvahu o metodologických možnostech - v jistém smyslu nástin některých 
vizuálních teorií, které nejsou dostatečně úzce svázány s výzkumem samým. Podobně i čtyři perspektivy, ze 
kterých autor své téma nahlíží v kapitole Výstupy výzkumu,  jsou až příliš vágně propojené. (Autor říká, že 
jde o “myšlenkové tradice, které nabídly inspiraci, rámec či optiku pro samotnou výzkumnou část”, ale to, 
podle mého soudu, není dostatečně důsledně v textu dokladováno). 

Na stranách 13 -14 jsou sice popsané některé technické principy Instagramu a stručně i historie Instagramu, 
ale věřím že detailnější a faktografičtější rozbor dějin Instagramu by nebyl na škodu. (Kvituji, že autor 
doplnil několik poznámek ke čtvercovému formátu).  

Druhá polovina práce je soustředěna, staví si čtyři hlavní výzkumné otázky a celkový počet 13 hypotéz.  
Počet hypotéz je tedy samozřejmě vysoký, ale i nadále je vnímám jako důležité a dobře vybrané. Nově mi 
však vyvstává otázka, zda jejich počet nezastiňuje celkové vyznění textu. Nemělo být zdůrazněno, které 
hypotézy autor vnímá jako klíčové?  Které jsou skutečně zásadní pro pochopení fungování Instagramu? 
Nebo mají opravdu všechny stejnou relevanci? Jinými slovy, pokud by Filip Huněk měl hodinovou 
přednášku o svém výzkumu, (tedy čas příliš krátký, než aby zevrubně představil celou svou disertaci), které 
hypotézy by vyzvedl, aby posluchač měl na konci jasnější představu  o Instagramu? Pokud bych náznak 
akcentace hledal v závěru dočtu se, že:  “Všechny výše uvedené poznatky potvrdily hlavní hypotézu této 
práce a přinesly kladnou odpověď na hlavní výzkumnou otázku, zda uživatelé Instagramu využívají  při 
tvorbě významů i jejich čtení takové filtry, které oba tyto procesy významnou měrou ovlivňují.” (str.103) 
Myslím, že to je něco, co si zasloužilo být v závěru rozvedeno. 

Práci pokládám za zdařilou, vnímám rovněž, že za ní stojí veliké penzum práce, a doporučuji k přijetí.  

Robert Silverio  
V Praze 30.5. 2019,  




