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Předložená diplomová práce přináší téma v dnešní době hojně diskutované. Jedná se o 

práci metodologicky zaměřenou, která se snaží na vlastním praktickém příkladu dokumentovat 

přínos Facebooku (jako v České republice jedné z nejvíce rozšířených sociálních sítí) pro 

zkoumání názorů určitých skupin respondentů a tím k metodologii sociologických šetření. 

Nicméně i přes toto ryze empirické zaměření práce se úvodní kapitola věnuje i zasazení do 

empirického rámce a přináší celou řadu informací vztahujících se k popsání fenoménu 

sociálních sítí na Internetu. 

A zde narážíme na hlavní problém práce. Snaha popsat a sociologicky vymezit takové 

pojmy jako je Internet či problematika sociálních sítí a zároveň tomuto teoretickému vymezení 

nevěnovat příliš velký prostor svádí k zestručnění a často až k určitému "balancování" s pojmy. 

Tento dojem ještě umocňuje jistá terminologická a formulační )ehkomyslnost" a nepřesnosti. 

Na straně druhé je třeba si přiznat, že zejména svět českého Internetu je popsán spíše 

novinovými články a čísly z jednotlivých dílčích komerčních výzkumů, které si někdy i vzájemně 

odporují a vyznat se v tom, které údaje považovat za relevantní je poněkud obtížné (například 

údaje o penetraci Internetu v jednotlivých skupinách české populace se navzájem rozchází). 

Autorka se poměrně dobře orientuje v poněkud nejasném pojetí světa výzkumu na Internetu -

od platformy pro sběr dat (internetové panely CAWI) až po svět sociálních sítí a oblast 

spolutvorby (kap. 5). 

Hlavní předností předložené práce, kterou je možná dobré zdůraznit neb v textu není 

příliš akcentována, je samostatnost při realizaci jednotlivých fází výzkumu. Zde je třeba hlavně 

zdůraznit skutečnost, že celé šetření bylo sice realizováno pod záštitou agentury, ale 

diplomantka jej sama navrhla a realizovala. Jedná se tedy o vlastní "zkoumání neprošlapaných 

cest", a to navíc v oblasti, která je pro dnešní výzkum atraktivní a zároveň nedostatečně 

prozkoumaná. A právě stanovení limitů a problematických míst spojených s využíváním těchto 

nových přístupů je hlavním přínosem předložené práce. Autorka si uvědomuje, že 

metodologicky může mít tento přístup své místo mezi výzkumnými metodami jak kvalitativními, 

tak i kvantitativními, v marketingovém i nekomerčním výzkumu, ale přesto nejde použít 

univerzálně. Zajímavé je i propojení jednotlivých technik včetně analýza FCB profilů jako 

doplňkové informace k samotnému šetření. Výsledný dojem ale kazí i v této části ne vždy zcela 

přesné vymezení pojmů, nepřesné formulace, které svádí k polemice a které poněkud narušují 

výsledné závěry. 

Přesto bych i přes tyto výhrady ráda navrhla práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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