
Konzultantský posudek diplomové práce Hany Šišlákové Mocenské aspekty médií 
v postmodernej dobe  
 
Diplomová práce Hany Šišlákové se zaměřuje na téma nových (sociálních) médií a 
pokouší se je zasadit do kontextu sociálně-teoretických reflexí současné doby, jež se 
vyznačuje ambivaletními a často fragmentarizovanými přístupy k novým jevům. Na 
jedné straně jsou nové možnosti spojené s informační explozí oslovovány jako 
nástroje umožňující vyvázání člověka z tradičních (komunikačních) vazeb, na straně 
druhé bývá silně kriticky vnímán odcizující charakter nových médií (komunikace). 
Tuto tenzi v přijímání nových technologií umožňujících nové formy sociální interakce 
autorka sleduje ve vztahu k postmoderními autory oblíbenému tématu moci. 
Postmoderní argumentace, jež je dnes – v porovnání s osmdesátými a devadesátými 
lety minulého století – zcela jistě na ústupu a vypadá poněkud vyčerpaně, v případě 
analýzy sociálních médií kupodivu poměrně dobře slouží k vykreslení centrálních 
problémů – do značné míry pochopitelně také proto, že velká část „mediálního“ 
diskursu z prací postmoderních autorů bezprostředně vychází. Jejich koncepty dosud 
– především v metaforické rovině – vytvářejí stále poměrně přesvědčivý obraz 
„mocenské“ podstaty médií a komunikace vůbec. Bylo tomu tak v případě masových 
médií a, jak se zdá, podobně je tomu tak i v případě médií sociálních. Základní 
foucaultovská otázka, co se za tím skrývá (odpovědí je pochopitelně, že je to moc), 
podněcuje představivost analytiků „médií“ a tuto skutečnost lze zřejmě jen stěží 
obejít.  

Samotná práce Hany Šišlákové používá hlavní východiska postmoderní 
argumentace ve svém výkladu pojmů, problémů, teorií a analýz sociálních médií. Je  
volně strukturována do 3 hlavních kapitol – první z nich „Teoretický základ“ 
představuje základní teoretické koncepty užívané pro pojednání vztahu společnosti a 
médií (společnost sítí, informační společnost, postmoderní společnost). Druhá část 
„Sociální média“ se věnuje specifičtějším aspektům sociální povahy nových médií – 
zejména pak produkci/konzumpci informací. Část třetí „Moc v sociálních médiích“ 
spojuje výklad prvních dvou kapitol ve vztahu k fenoménu moci, což autorce 
umožňuje zachytit ambivalenci nových prostředků a nástrojů komunikace.  
 
Vyjádření konzultanta: 
 
Diplomová práce Hany Šišlákové má z převážné části popisně-kompilační charakter, 
přesto však autorka prokazuje schopnost sociologicky relevantně promýšlet, 
uspořádávat a vyjasňovat nesamozřejmé problémy spojené s velmi obtížně 
zachytitelným fenoménem nových médií. Téma práce je zpracováno přehledně a má 
poměrně zřetelnou informační hodnotu. Přestože nepřináší nic zásadně „nového“,jako 
konzultant jsem s výkonem Hany Šišlákové spokojen. Výchozí kostru práce, která 
byla oproti výslednému tvaru daleko více roztříštěná, dokázala rozvést do poměrně 
koherentního textu – s uspořádanou argumentací a přehledně vyloženými pojmy, a to 
se mi zdá vzhledem ke kompikovanosti, neujasněnosti a mnohoznačnosti současných 
úvah o médiích cenné.  
Práce je napsána čtivým jazykem, rozsah citované literatury je přiměřený. 
 
Diplomovou práci Hany Šišlákové považuji za zdařilou a navrhuji ji hodnotit jako 
výbornou.  
V Praze 4. 9. 2010 
Jan Balon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


