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Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Autorka si vybrala zajímavé, společensky aktuální a relevantní téma. Bohužel se domnívám, 

že téma a předmět analýzy v rámci bakalářské práce zcela nedotáhla do konce. Práci se ale 

povedlo popsat postoje a názory dvou velkých sociálních skupin, odpůrců a příznivců Andreje 

Babiše a přinesla určitý insight do návyků a motivů občanských aktérů v kyberprostoru. 

 

Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 
 

Autorka si stanovila věcné výzkumné otázky, které mají úzký vztah ke zkoumané 

problematice. Zodpovězení výzkumných otázek mohlo být ale méně povrchní a více 

propojené s teorií, jak zmiňuji dále. 

 

Strukturace práce 
 

Struktura práce je v pořádku a poměrně vyvážená. Věnoval bych více prostoru závěrům a 

jejich interpretacím v sociálně politologickém kontextu a kontextu teoretického zakotvení 

práce.  

 

Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 
 

Autorka se snaží závěry podkládat ilustrativními citacemi respondentů. Mohla by ale lépe 

upřesnit postup obsahové analýzy a kódování. Obsahová analýza komunikace skupin by 

zasloužila větší vzorek a neměla by se omezovat pouze na příspěvky jednoho letního dne, kdy 

může být aktivita uživatelů navíc menší. Autorka zkombinovala obsahovou analýzu 

facebookových skupin s individuálními hloubkovými rozhovory s respondenty, což na práci 

oceňuji.  

Následující shrnutí hlavních zjištění autorky považuji za zajímavé, ale mohla tento závěr více 

kriticky diskutovat, interpretovat a propojit s výzkumy chování uživatelů v sociálních 
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médiích. Vidím ale určitý rozpor ve skutečnosti, která z takového závěru vyplývá, že 

Facebook algorithm se chová u těchto skupin odlišně, tedy že odpůrci dostávají do svého 

News Feedu hlavně obsah, se kterým souhlasí, zatímco podporovatelé Andreje Babiše mají na 

své „zdi“ rozmanitější obsah a vytvářejí si více okruhy přátel s opačnými názory. To by bylo 

velmi odvážné tvrzení.  

 

„…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, ve facebookové skupině 

mají tématicky pestřejší obsah, mají víc přátel s opozičním názorem, vídají více nesouhlasného 

obsahu a mají taky větší zájem o diskuzi.“ 

 

 Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 
 

Autorka jasně naznačila a nastínila teoretický rámec v první části práce. Vychází 

z relevantních autorů a výzkumů. Chybí mi ale větší snaha o propojení teoretických 

východisek práce a závěrů kvalitativní analýzy. Namísto kapitoly 8, která zbytečně podrobně 

rozebírá využití práce k dalšímu workshopu na školách, bych očekával kapitolu, která právě 

propojí teorii s praktickou částí, přinese shrnutí a interpretace hlavních závěrů a nastíní 

možnosti dalšího zkoumání. O to se autorka pak snaží v poslední stručné kapitole, ale mohla 

by jít více do hloubky. 

 

Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Z metodologického hlediska vidím jako problematický výběr vzorku, tedy konkrétních 

facebookových skupin. Proč zvolila autorka facebookovou skupinu Lumpenkavárna 

namísto například mnohem vhodnější skupiny Nový bojkot Babišových výrobků, která je 

opozičně a explicitně zaměřena právě proti osobě Andreje Babiše? 

Jako problematické vidím také zkoumání dvou facebookových skupin, které mají 

odlišnou míru nastavení soukromí. Zatímco Lumpenkavárna (37, 5 tis. členů) je veřejná 

skupina, skupina Babiš je náš premiér (15, 3 tis. členů) je soukromá. Dosah, imprese, 

vliv a interakce příspěvků těchto skupin se mohou významně lišit a tím podporovat 

efekt filtračních bublin.  

 

K výběru Lumpenkavárny ještě jedna poznámka. Neváže se tento pojem spíše k osobě 

Miloše Zemana a jeho výrokům po zvolení v roce 2013? Nereprezentuje skupina spíše 

politickou kategorii "sluníčkářů", „havlistů“ a „pravdoláskařů“ (ostatně to skupina má 

také v popisu) a není více heterogenní mozaikou a reprezentací větší části občanské 

společnosti?  
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Možná by bylo metodologicky vhodnější zkoumat tábory odpůrců a podporovatelů 

v rámci otevřených diskuzí na Facebooku (namísto veřejné a soukromé skupiny) a pak 

je následně dotazovat a zjišťovat efekt filtračních bublin.  

Využití literatury a dat 

Facebook algorithm se neustále dynamicky mění a vyvíjí, stejně jako nové technologie, 

vyhledávače apod.  Proto bych v práci možná uvítal více citací současných výzkumů o 

personalizovaném online obsahu. Bakalářská práce jinak využívá dostatek literatury i 

dat. 

Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

V práci je několik překlepů, stylistických chyb a chyby v čárkách. Občas chybí tečky na 

konci odstavců nebo některé slovo v souvětích. Často používané slovo „tématický“ se 

píše s krátkým „e“. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji známkou „dobře“. 

 

 

Datum: 8. 9. 2020                                                                        Podpis: 

 

 
 


