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Průběh obhajoby: Student představil téma své diplomové práce a popsal užité metody a
výběr případů. Představil výzkumné otázky a podotázky a přiblížil
cíle práce. Stručně popsal svá zjištění, uvedl například témata, která
v předvolební kampani akcentoval Andrej Babiš. Srovnal jeho
komunikaci s ostatními zkoumanými aktéry, témata i časovou složku
komunikační aktivity. Uvedl základní zjištěné rozdíly mezi
komunikací vybraných aktérů. Komise představila posudky. Školitel
vyzdvihl replikovatelnost výzkumu, zpracování pokládá za
srozumitelné a pečlivé, pochválil rovněž strukturovanost výzkumu,
uvedl však, že by se práce měla více odlišovat od zpracovaných prací
na podobné téma. Student reagoval na otázky školitele i oponentky
představené v posudku. Vyjádřil se k originalitě své práce, uvedl, že
jeho hlavním cílem bylo zaznamenat posuny v komunikaci v čase.
Uvedl, že způsob komunikace aktérů byl ovlivněn pandemickou
dobou, zároveň však zdůraznil, že vliv byl menší, než by se dalo
čekat, popsal důležitá témata, kterým se aktéři věnovali. Obhajoval
výběr Facebooku jako zkoumané sociální sítě, myslí si, že zkoumaní
aktéři překlápí obsah i do jiných sociálních sítí, stručně srovnal
případné rozdíly mezi komunikací v jejich rámci. Komise se otázala
na rozdíly mezi konzumenty jednotlivých sítí, ty student pokládá za
marginální. Student se vyjádřil k výsledkům práce, nalezl totiž větší
míru populistické komunikace u Andreje Babiše než u Roberta
Šlachty, popsal propagaci těchto politiků. Reakce na jednotlivé
příspěvky autor nepokládá za relevantní pro závěry práce, pokládá to
za námět pro případný další výzkum. Zmínil rovněž roli falešných
profilů reagujících na příspěvky politiků. Komise hodnotí A.
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Výsledek obhajoby: výborně (A)

Předseda komise: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (přítomen) ............................

Členové komise: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. (přítomen) ............................

 PhDr. Michael Romancov, Ph.D. (přítomen) ............................
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