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Slovní hodnocení práce

Diplomová práce představuje domácí příspěvek k výzkumu fenoménu tzv. informačních 

bublin v prostředí internetu. Za svůj výzkumný prostor si volí službu YouTube a systém 

doporučeného videoobsahu. Práce je přehledně rozdělena na část teoretickou a praktický 

výzkum. V teoretické části autorka přehledně a věcně uvádí čtenáře do problematiky, byť má 

problém ubránit se detailním zajímavostem, které z pohledu celku nejsou konzistentní (různé 

žurnalistické exkurzi například do osudů Guillauma Chaslota). Nepůsobí to sice rušivě, ale v 

celkové stavbě to význam nemá. Tento poněkud žurnalisický rys je občas posílen i uživáním 

odborných termínu v jejich oslabeném popularizačním významu jako například, když jednu 

kapitolu nazývá Korelace mezi průzkumy, čímž chce říci, že se výzkumy ve svých záměrech 

podporují

V části výzkumné se náchylnost k žurnalismu opět vrací jako například na úvodu subkapitoly 

věnované Tomiu Okamurovi a Ivanu Bartošovi: "Ivan  Bartoš  (Pirátská  strana)  a  Tomio  

Okamura  (Svoboda  a  přímá demokracie) jsou jasnými politickými oponenty, bude proto 

zajímavé porovnávat jejich data. " Ono z výzkumného hlediska by možná bylo zajímavé 

naopak pozorovat politiky z podobného politického spektra a nebo taky ne, záleželo by na 

zdůvodnění, které tu i v práci chybí.

Mezi slabiny práce patří bohužel vizualizace dat z analýzy, které mohou působit spíše 

zavádějícím způsobem v podobě barchartu, které ukazují příliš mnoho dat i s malým počtem 

výsledků, grafy jsou nejen hůře čitelné, ale také vyžadují neustále se vracení k půvdoní 

taxnomii. Nicméně výsledky výzkum interpretuje věcně a přesvědčivě.

Přes výše popsané chyby navrhuji práci hodnotit známkou výborná, byť na spodní bodové 

hranici.
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Práci navrhuji hodnoti znám

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení

metodologie a věcné 

zpracování tématu
0 – 40 bodů 31  bodů

přínos a novost práce 0 – 20 bodů 15 bodů

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů
0 – 20 bodů 20 bodů

slohové zpracování 0 – 15 bodů 10 bodů

gramatika textu 0 – 5 bodů 5 bodů

CELKEM 81 bodů

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 Praze dne 8. 6. 2020

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
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