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Slovní hodnocení:



Hlavní kritéria: Práce měla jasně formulovaný problém i výzkumnou otázku. 
Metoda byla vhodně zvolená a kriticky zhodnocená (speciálně některé 
kontroverzní prvky AI, třeba jako netransparentnost jejího rozhodovacího 
procesu). Tyto nedostatky byly adresovány formou human readers, kterými 
autor ověřil jestli se výsledky AI (i když nevíme jak je dělá) blíží lidským 
hodnocením. Co bych jedině vytkla je zbytečnost vypisování konkrétních kódu 
v těle textu. Autor je měl dát třeba jako Appendix, nebo je nahrát někde online 
a přiložit třeba jenom odkaz. Pro budování argumentu není konkrétní vypsání 
kódu potřebné. Taky teoreticky rámec byl hodně stručný, uvítala bych větší 
zakotvení práce v existující literatuře.  

Vedlejší kritéria: Trochu musím vytknout jazyk, angličtina někdy pokulhává a 
v textu nejsou gramatické chyby výjimkou. Hlavně mě ale zarazilo skutečně 
malé množství teoretických zdroju, které autor použil.  

Celkové hodnocení:

Práce je kompetentní analýzou polarizace britských médií. Autor si vybral 
problém, který jeho zvolenou metodou dosud ještě nebyl řešený, jeho práce je 
velmi originální a skutečným přínosem pro obor. Autor také demonstroval 
zvládnutí statistických metod a nástroju (Python, ANOVA), vyzdvihuji také 
jeho pre-test, kdy se snažil adresovat jednu z největších slabin použití AI a to 
netransparentnost rozhodování. Uvítala bych rozsáhlejší část interpretace 
výsledku – porovnání polarizace médií za jednotlivé studentem vybrané roky 
je velice stručné a málo adresované, proč dosáhl tyto výsledky. Nejsilnější 
stránkou práce je její metodologie a samotná analýza, trochu slabší se jevilo 
teoretické zakotvení práce a interpretace výsledku. Celkově je to ale vysoko 
kvalitní práce, která přináší originální výsledky.
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