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Slovní hodnocení práce

Tématem práce je vznik informační bubliny u videí poskytovaných sociální sítí YouTube. 
Teoretická část  práce přehledně uvádí problematiku  a zaměřuje se zejména na související 
negativní  jevy spojené s uzavíráním diváků do informační  bubliny,  což vede k posilování 
názorů,  které  již  diváci  mají  a  naopak  nevede  k  názorové  pestrosti.  Vzhledem k povaze 
politických a celospolečenských debat je téma práce velmi aktuální a cenné. Práce je přínosná 
zejména tím, že se na rozdíl od zahraničních výzkumných projektů zabývá českým Youtube, 
který  pochopitelně  není  pro  zahraniční  výzkumníky  zajímavý.  Práce  je  bez  větších 
gramatických chyb, nicméně místy je styl až příliš žurnalistický a řešitelka zabíhá do oblastí, 
které nejsou pro samotnou práci příliš přínosné (např. životopis Guillama Chaslota, str. 31); 
na  jiných místech  uvádí  příklady,  které  působí  nahodile  (např.  str.  37).  Praktická  část  se 
zaměřila  na  politická  videa  na  YouTube.  Výzkumný  design  se  opírá  o  studii  Guillama 
Chaslota.  Praktická  část  by mohla  být  více  propojena  s  teoretickou  částí  a  více  vysvětlit 
jednotlivé jevy související s doporučovacím algoritmem na zkoumaných datech. Výzkumná 
část  obsahuje  tabulky  s  výsledky,  ale  bez  většího  vysvětlení  a  hlubší  analýzy  výsledků, 
případně porovnání s původním výzkumem. Závěr práce jasně artikuluje dokázání informační 
bubliny na politických videích a kanálech českého YouTube, ale u samotných dat a výsledků 
to  tak  zřejmé  není.  V  závěru  práce  oceňuji  nastínění  budoucího  výzkumu.  Přes  drobné 
výhrady doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

25 0 – 40 bodů

přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů

15 0 – 20 bodů

slohové zpracování 10 0 – 15 bodů

gramatika textu 4 0 – 5 bodů
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Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci Hodnocení práce

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)

61 – 80 bodů Velmi dobře (2)

81 – 100 bodů Výborně (1)

V..............................dne........................... ..................................................................

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku
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