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Základní charakteristika práce. 

Autorka se v práci pokouší systematicky představit hlavní sociologická uchopení tématu 

hackerství jakožto strukturálního jevu, tj. jako produktu společnosti určitého typu, a vyvodit 

z dosavadních odborných uchopení tématu oblasti, která by mohla být nosná pro sociologii a 

sociologické zkoumání hackerství. Jedná se tedy o práci teoretickou, jejímž cílem je syntéza 

poznatků v dané oblasti a vyvození užitečných závěrů pro další zkoumání tématu. 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce je poměrně vágně formulován v abstraktu, v úvodu práce a v prvních kapitolách však 

uveden není, dozvídáme se o něm až zpětně. Cílem práce je syntéza dosavadních sociologických 

poznatků o hackerství, v samotném textu práce se o něm ale dozvídáme až zpětně, v pozdějších 

fázích textu. Závěr odpovídá tomuto cíli, ale je spíše shrnutím spíš popisného uchopení 

jednotlivých aspektů hackerství reflektovaných v odborné diskusi, než syntézou v pravém slova 

smyslu. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

V práci chybí popis způsobu, jakým autorka vyhledávala texty, jedná se tedy spíše o narativní 

rešerši. Nemáme tedy informaci o tom, zda autorka nemohla opomenout nějakou významnou 

část odborné reflexe popisovaného jevu. Uvítal bych, kdyby autorka komisi popsala, zda a jakým 

způsobem při vyhledávání zdrojů postupovala systematicky. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Práce má rezervu co do provázání a logické následnosti jednotlivých částí. Celek práce působí 

mírně roztříštěným dojmem, který je do určité míry napraven v Závěru, i tak ale zůstává určitá 

pachuť deficitu nedostatečné integrace představovaných informací. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

V úvodu není nastíněna struktura celého textu a jeho logická výstavba, kterou si čtenář musí 

domýšlet. Přechody mezi jednotlivými kapitolami jsou slabší a nedorovnávají tento handicap, 

nastavený na začátku práce. 
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Na práci mě dále mrzí místy až přílišná stručnost, která čtenáře nutí domýšlet si důvody 

zařazení dané pasáže. V několika málo případech až není vůbec jasné, proč je daná věta uvedena 

(poslední věta druhého odstavce na s. 9). V tomto ohledu bych uvítal větší orientaci na čtenáře a 

větší příběhovost celého textu. 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Zpracování tématu bylo obtížným úkolem, protože odborná reflexe jevu není rozsáhlá, kvalita je 

velmi rozdílná a téma není typicky sociologické. Na textu oceňuji samostatnost zpracování 

tématu a velkou šíři zahraničních zdrojů věnujících se tématu. V českém kontexu se jedná o 

originální počin, který může sloužit jako dobrý odrazový můstek pro další studie v této oblasti. 

Díky stručnosti a orientaci na popisné uchopení dílčích aspektů hackerství ale text postrádá větší 

hloubku, což je to, co by z podobného projektu učinilo opravdu hodnotnou práci.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

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

Není aplikovatelné, k metodě sběru použitých zdrojů viz výše. 

 

 

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). 

V textu postrádám kritický odstup od existujícího odborného zpracování tématu, který by 

umožnil otevřít výraznější prostor pro další zkoumání tématu. Taktéž chybí konfrontace a 

argumentace určitým směrem, jdoucí nad rámec popisnosti tématu. Autorka by se mohla během 

obhajoby zamyslet nad tím, jaké možnosti by měla v tomto ohledu,  pokud by práci zamýšlela 

rozšířit nebo přepracovat.  

Pozitivně hodnotím Závěr, v němž autorka spájí do jednoho přehledného a stručného textu 

všechny důležité části práce. 

 

 

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.) 

Práce je na hraně uznatelné délky, samotný text bez literatury je pod limitem (cca 68 tis. Znaků, 

pokud můj počítač počítá správně). Citační norma je aplikovaná dobře, seznam literatury je 

v pořádku. 

 

V textu tohoto typu bych uvítal větší znatelnou distanci mezi autorkou a přebíranými 

informacemi, resp. větší odlišení reprodukované informace a vlastního postoje či vhledu. 
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Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Autorka zpracovala nadstandardní rozsah zahraniční literatury relevantní vzhledem k tématu, 

množství zdrojů, které nebyly posouzeny jako vhodné ani nebyly využity. Zvolená literatura je 

vhodná ke zpracování tématu, není ovšem vždy ve vztahu k tématu úplná (např. sociologická 

reflexe subkultur nebo deviace) a v některých případech je již zastaralá (Castells 2001 při 

zmínce o digitální propasti). Je např. škoda, že si autorka nedala práci se zpracováním většího 

množství hackerských manifestů, o nichž se zmiňuje na s. 21. 

 

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

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce obsahuje výrazné množství překlepů a gramatických chyb 

 

Další poznámky 

Autorka na více místech textu kritizuje černobílé vidění hackerů jako zločinců, sama ale na s. 8 

dole a na s. 15 volí formulace, které jsou s tímto viděním v souladu. 

 

Členění textu není konzistentní na s. 22 a 33. 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově práci doporučuji k obhajobě, s přihlédnutím k jazykové úrovni práce, zmíněným 

problémům a úspěšnosti splnění cíle práce s hodnocením dobře. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Jaké by byly možnosti empirického zkoumání tématu na základě této práce a jaké téma by si 

autorka sama vybrala pro bližší prozkoumání, pokud by měla pokračovat empiricky zaměřenou 

prací? 

 

Datum:  5.6.2020 

 

Podpis:  


