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Mocenské aspekty sociálnych médií v postmodernej dobe 
 
Cíl a obsah práce 
 Ve své teoretické práci se autorka zaměřuje na zkoumání mechanismů 
moci a mocenského potenciálu v sociálních médiích a jejich diskusi v rámci 
různých teorií moci. V současné společnosti, ve které význam informaci neustále 
vzrůstá, existují dostatečně robustní sítě (jejichž základem je Internet a WEB 2.0), 
ve kterých lze rychle a jednoduše šířit  libovolné informace. Sociální media jsou 
(podle Kaplana a Haenleina) soubor internetových aplikací, které umožňují tvorbu 
a výměnu  uživatelem vytvořeného obsahu, tedy platformou pro nesměrované 
šíření informací. Nejde tedy o klasické medium s jednosměrným působením typu 
producent -- konzumenti ale o medium „obousměrné“, ve kterém je každý příjemce 
informací jako konzument zároveň i jejich producentem. To samozřejmě 
principiálně mění mechanismy mocenského působení ve srovnání s klasickými 
masovými médii. Cílem práce není analýza konkrétních sociálních médii  typu 
Facebook nebo Twitter a jejich rolí v dnešní společnosti, ale z teoretického 
hlediska odpovědět na otázku jakým způsobem a v jaké míře mají sociální média 
příležitost ovlivňovat mocenské mechanismy v současné společnosti. 
Vlastní práce je rozdělena do tří částí. Po krátkém úvodu jsou v první části (v textu 
kapitola 2) představeny teoretické koncepty a východiska, o které se autorka opírá 
při výkladu sociálních médií – společnost sítí, postmoderní a informační 
společnost včetně srovnání masových a sociálních médii. To jí slouží k osvětlení 
vzrůstajícího vlivu sociálních médii, stále více kolonizujících každodenní 
individuální život a ukázání společenských procesů spojených se vznikem 
sociálních médii. Druhá část (kapitola 3) je věnována popisu a analýze sociálních 
médií a zkoumání vztahu klasických masových médií a médií sociálních. K 
vlastnímu zkoumání mocenských aspektů sociálních medií – za hlavní nástroj 
moci považuje informaci, přistupuje autorka v poslední části (kapitola 4). Zde se 
mimo jiné obšírně zabírá Foucaultovým mocenským panoptikem a ukazuje, jak se 
v prostředí sociálních médií tento koncept proměnil. Všímá si také, jakým 
způsobem přispívají sociální média k procesu diversifikace moci a narušování 
principu „shora dolů“ a jistému přesunu působení moci na horizontální úroveň. 
Věnuje se i novým typům moci, vycházejících z existence sociálního média, 
z hlediska moci zkoumá vztah masových a sociálních médii a všímá si vlivu 
sociálních medií na socializaci,autoritu a (společenský) status. Mocenskou 
problematiku ilustruje na příkladech tří nejznámějších -  blogosféry, Facebooku a 
Twitteru., které autorce mimo jiné slouží jako příklad oboustranně výhodné 
symbiózy masových a sociálních médii. 
Hodnocení 
Autorka prokázala dobrou znalost teoretické literatury vztažené k tématu práce a 
prokázala, že se v problematice sociálních médii velmi dobře orientuje. Práce je 
dobře uspořádána, argumentace logická a potřebná teoretická východiska jsou 
prezentována na slušné úrovní. Úroveň bibliografie a používání citací dopovídá 
požadavkům na diplomovou práci. Ke zpracování jen drobné výtky: k některým 
tématům se autorka vcelku zbytečně vrací opakovaně,  jistá rozpačitost se 
ukázala při formulování některých pozorování či závěrů v poslední části, týkající 
se diskuse moci v sociálních médiích, která ale patrně vyplývá z toho, že jde o 
problematiku poměrně novou. Další spíše úsměvnou výtku mám k občasnému 



použití rétorických otázek - není opravdu nutné se ptát, jaký přínos má Lyotardovo 
Postmoderno... pro tuto práci. Zřejmě ano, když s ním autorka pracuje. Ač nejsem 
rodilý mluvčí zdá se, že je i jazykový styl  autorky na slušné úrovní (i přes to, že je 
v práci dle mého soudu několik překlepů). 
Závěr 
 Diplomová práce Hany Šišlákové splňuje požadavky, kladené na 
bakalářské práce.  Doporučuji ji k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně 
za předpokladu jejího úspěšného obhájení. 
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