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POZOR: Vpočítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplněníhotový posudek vytiskněte,

podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu katedry.

Typ posudku ("kliknutím" zakřížkujteplatnou variantu)
Posudek vedoucího práce D Posudek oponenta rgJ

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Zuzana Dvořáková

Název práce: Diskurz sociální sítě se zaměřením na
virtu ální komunitu Facebook
Autor/ka posudku

Příjmení ajméno: Švelch Jaroslav
Pracoviště: ISKŽ FSV UK

')b ' h d1 VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZí A VÝSLEDNÉ PRÁCE ( klikn ť " křížkui
"

1 Ulill za nz ujte vy rane o nocem
Odpovídá Odchyluje se od Odchyluje se od Odchyluje se od Neodpovídá
schváleným tezí, odchýlení je tezí, odchýlení je tezí, odchýlení není schváleným tezím
tezím v práci v práci v práci zdůvodněné

zdůvodněné aje zdůvodněné, ale a není vhodné
vhodné není vhodné

1.1 Cíl práce rgJ D D D D
1.2 Technika práce D rgJ D D D
1.3 Struktura práce D rgJ D D D

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních vý tek)

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedine čné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré -
• v v k I ' h 1 d t t v ')ještě a ceptovate ne - temer nevy OVUJICl - zce a ne os a ecne

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli -2
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Diplomantka prokázala ve výběru a zpracování literatury a teoretických pohledů výborný rozhled ve
společenských a humanitních vědách. Vzhledem k bohatosti přístupů je ovšem překvapivé, že necituje přímo

společenskovědnéčlánky orientované na FB jako takový. Vysvětlení by si zasloužilo, proč se autorka domnívá,
že se termín globální vesnice prosadil v roce 1989, kdy už byl McLuhan 9 let po smrti. Také použití termínu lead
user je problematické - autorka jej používá k popisu "nejaktivnějších"uživatelů (bráno kvantitativně), kdežto
autor termínu Eric Von Hippeljím má na mysli spíše ty uživatele, kteří přispívají k inovacím samotné
technologie (kap . 13). Rovněž si myslím, že rozdělení uživatelů FB do kategorií je problematické, protože tu
uživatelé plynule přecházejízjedné role do druhé.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (jedinečné a vynikající - výborné - velmi dobré - dobré 
.eště akce tovatelné - téměř ne hovui ící - zcela nedostatečné)

Hodnocení známkou
2



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve "zdůvodnění v případě nedoporučení" navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7)

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis liavních výtek)
Práce je velmi dobře strukturovaná a napsaná čtivě a s nadhledem i v těch nejvíce teoretických pasážích. Analýzy
sociálních funkcí společenských sítí v závěru práce jsou inteligentní, ale mohlo by jich být víc (co např. fatická
funkce komunikace vyjadřovaná "šťoucháním" apod.?)
Co se týče terminologie, jako problematické vidím používání termínu sociální sítě i pro služby typu GeoCities,
což je poměrně nestandardní.
Práce je formálně pečlivě zpracována, přesto se jí nevyhnuly drobné překbpy (metodolický, str . 8 atd.).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘHODNOTITELE (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky,
původnost tématu a závěrů apod.)
Obsáhlá, inteligentní a čtivá práce, která je ztělesněním interdisciplinární povahy medálních studií. Používá
perspektivy různých oborů; originální jsou zejména pasáže o sociální antropologii a sociální psychologii. Z
povahy věci plyne, že některé přístupy vedou k zajímavějším závěrům než jiné, ale to nemění nic na tom , že
diplomantka (téměř) každý z nich aplikuje s velkou dávkou porozumění a entuziasmu.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Jednou z teorií, kterou jste v práci nepoužila, ale přesto by mohla přinést zajímavé výsledky, je teorie užií

médií. Jaké jsou motivace a "uspokojení" z užívání FB?
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA ("kliknutím" zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně ~ - velmi dobře O - dobře O - nedoporučuji k obhajobě O

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

1l t ·/t~Datum: : . Podpis:.p f .
I Hotový posudek vytiskněte,podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


