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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Eliška Halaštová 

Název práce: Přijímání informací o politice a veřejném dění ve filtračních bublinách v 

prostředí Facebooku 

 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  

Oponent/tka: Mgr. David Mitrenga  

Navržené hodnocení: D  

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl práce ve smyslu analýzy vnímání filtračních bublin v prostředí sociálních sítí je jasně stanoven. 

Některé konkrétní výzkumné otázky jsou však formulovány příliš ambiciózně, prezentovaný 

výzkum na ně vůbec nemůže odpovědět, např. otázka o tom, jak sociální sítě „mění procesy 

přijímání informací o politice a veřejném dění.“ (s. 12) Závěry práce tak nejsou zcela v souladu se 

stanovenými cíli. Tento problematický aspekt práce byl bez efektu na samotný text diskutován 

během konzultací. Práce je přehledně strukturována.  

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Teoretická část práce obsahuje řadu relevantních zdrojů a jejich shrnutí, vedle toho však obsahuje 

také elementární informace ze slovníkových hesel. Celkové pojetí teoretické části neodpovídá její 

funkci, spíše se jedná o vnitřně ne zcela spojené fragmenty různých typů relevantní literatury, které 

by musely být lépe zpracovány, aby tvořily koherentní celek rámující předloženou práci. Díky tomu 

se práci nedaří dostatečně nastolit svou relevanci ve vztahu k probíhajícímu výzkumu. Její těžiště 

tak leží spíše ve snaze o aplikovaný výsledek, workshop pro žáky středních škol.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Zdroje dat jsou dostatečně popsány, i když někdy zavádějící způsobem (např. „Záměrem je 

explorační popis, tedy popis struktury a souvislostí u tohoto fenoménu,“ s. 12). Není uvedeno jasné 

kritérium výběru právě dvanácti respondentů, i když z diskuse je patrné, že původní záměr výběru 

se nepodařilo naplnit. Popis analýzy z textu úplně jasný není. Vedle rozhovorů autorka údajně 

provedla i obsahovou analýzu dvou skupin, ale její výsledky jsou spíše stručné (viz s. 26 – 28). 

Analýza provedených rozhovorů působí již robustněji a autorka se snaží o jejich skutečnou 

interpretaci, když rozhovory analyzuje podle jejich hlavních témat.    
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Argumenty, které jsou prezentovány v závěrech práce, jsou spíše stručné a při jejich prezentaci se 

nebere ohled na povahu provedeného kvalitativního výzkumu. Na základě omezeného vzorku 

respondentů jsou tak neopatrně vynášeny až příliš zobecňující soudy o rozdílech mezi oběma 

skupinami, např. „…odpůrci Andreje Babiše jsou více uzavřenou skupinou. Přijímají totiž na 

Facebooku monotematičtější informace, jeví menší zájem o diskuzi, mají méně facebookových 

přátel s opozičním názorem a vidí na své facebookové stránce méně obsahu, se kterým nesouhlasí. 

Oproti tomu příznivci Andreje Babiše jsou méně uzavřenou filtrační bublinou..“ (s. 46)  I když se 

do určité míry jedná o potenciálně zajímavá zjištění, měla být prezentována s ohledem na povahu 

výzkumu a použitých dat. Dále platí, že v souladu s výše uvedeným hodnocením teoretické části 

není práce schopna interpretovat svá zjištění v nějakém teoretickém kontextu nebo rámci.  

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano.  

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Bez připomínek.  

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Žádné další.  

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Je možné prezentovaná zjištění explicitněji vztáhnout k některým problémům diskutovaným 

v teoretické části? Která a jak?  

 

 

Celkové hodnocení práce: Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům doporučuji práci k obhajobě 

s hodnocením D, pokud autorka zvládne svou práci přesvědčivě a kultivovaně prezentovat a hájit.  

 

 

 

 

Datum: 3. 9. 2020        Podpis: 
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