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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Typ posudku: oponentka 

Autor práce: Ondřej Lacina 

Název práce: Internet bezpečný nebo svobodný? Analýza rámování dvou sociálních hnutí 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 

Oponentka: Mgr. Lucie Němcová 

Navržené hodnocení: A-B 

 

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 je jasně formulovaný v úvodu a také dále v práci (v Metodologii na straně 15 a 16). 

V abstraktu bohužel není cíl formulován příliš detailně. Závěry odpovídají (rozpracovanému) cíli 

práce. Čtenář se dozví, jaké rámce hnutí používají a jak je rozšiřují, zesilují, či naopak specifikují, a 

proměňují pro získání co nejvíce podporovatelů, nebo alespoň pro minimalizaci ztrát následovníků.  

 

Struktura práce je logická, nicméně pro větší přehlednost a snadnější orientaci v textu bych uvítala 

očíslované kapitoly a podkapitoly. 

 

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

texty? 

 

Autor využívá převážně cizojazyčnou odbornou literaturu, a to velmi dobře. České i cizojazyčné 

texty jsou pro předkládanou bakalářskou práci relevantní. V teoretické části práce chybí více 

k dezinformacím, šíření hoaxů či k post-faktické době. 

 

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

jejich analýzy?  

 

Kvalita dat a zdrojů je dostačující. K třídění dat byla použita kvalitativní obsahová analýza, která 

v dokumentu není dostatečně popsaná, autor nepředložil strom kódů, ani nereflektuje limity 

zvoleného analytického přístupu. Chybí příklady těch dokumentů, které byly z analýzy vyřazeny a 

z jakého důvodu tak bylo učiněno. Avšak analýza rámců je zdařilá.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů je dobrá. 

 

http://iss.fsv.cuni.cz/
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5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Ano, ale není jasné, jestli se na straně 6 autor opírá o literaturu, či se jedná o jeho názor: 

 

„Z různých stran v současnosti navíc vznikají teze, že internet má na vznik hnutí 

negativní vliv, neboť tato hnutí již nejsou individualizovaná, nesdílejí kolektivní identitu, 

ani nepotřebují silného vůdce, který by udržoval jeho strukturu. Tato teze ovšem není 

pravdivá, jelikož hnutí neprobíhají jen a pouze v kyberprostoru.“ 

 

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

  

Úroveň odkazového aparátu je dobrá, ale v citacích jsou často anglické výrazy „see“ či „and“, místo 

„viz“ či „a“. 

Jazyková úroveň místy pokulhává, např. repetice slov na straně 8 a 19.  

 

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

jaké). 

 

Bakalářská práce je čtivá a zdařilá. Pro lepší orientaci čtenáře v analýze rámců by bylo vhodné 

grafické znázornění ve formě nákresu.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Z jakého důvodu nebyl do bakalářské práce zahrnut seznam kódů při použití kvalitativní obsahové 

analýzy? 

Jak byste okomentoval, popřípadě detailněji interpretoval nedůvěru odpůrců dezinformací ke státu, 

zatímco odpůrci omezování svobody slova naopak pomoc od státu vyžadují? 

Diagnostický rámec u sociálního hnutí i jeho kontra-hnutí jste pojmenoval shodně. Jaké jiné silně 

rezonující, a především totožné rámce lze najít u sociálních hnutí a jejich kontra-hnutí? 

 

Celkové hodnocení práce: A-B dle obhajoby 
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