
Oponentský posudek bakalářské práce 
 
autor práce: Josef Kounovský
téma: Sociální interakce uživatelů Internetu na příkladu online hudební komunity
oponent: Mgr. Adam Javůrek
 
Autor ve své práci ukazuje, jak hudební interpreti a skupiny využívají sociální sítě a jak za 
pomoci internetu interagují se svými fanoušky a posluchači. Práce je napsaná čtivým jazykem, 
nabízí solidní seznámení s problematikou a ukazuje několik pozoruhodných a originálních 
příkladů aktivace fanoušků.
 
Ačkoli podobná práce zde existuje (Zeliska, 2010), rozhodně není zbytečná. Autor se na téma 
podíval z trochu jiného úhlu pohledu: oproti kolegovi z FSS se zaměřil na úspěšné příklady 
profesionálních hudebníků, kteří převážně již byli součástí hudebního průmyslu, a opominul 
amatérskou scénu.
 
To je ale zároveň jedna z mých výtek vůči práci: takový záměr by bylo vhodné reflektovat již 
v názvu práce. Profesionální hudebníci tvoří jen jednu a malou část hudební scény, byť tu 
nejviditelnější. Jelikož jsem nikde nenašel informaci, že by autor téma práce výslovně zúžil jen 
na profesionály, chybí mi v textu pohled ze strany amatérských hudebníků. Jaké taktiky, které 
autor v textu zmiňuje, lze použít i v jejich případě? Jsou některé přístupy použitelné pouze 
pro “první ligu” a nelze je aplikovat u amatérů? 
 
Autor to pouze jednou velmi letmo zmiňuje v pasáži o Radiohead a jejich experimentu s 
dobrovolným zpoplatněním nového alba / downloadu. Tato problematika by si jistě zasloužila 
rozebrat detailněji, aby se ukázalo, zda u některých typů propagace není podmínkou již 
existující sláva (vydobytá za pomoci odcházejícího a v práci jemně kritizovaného modelu 
hudebního průmyslu).
 
A naopak: v rukou amatérů nutně nemusí být např. e-mail a e-mailový newsletter nástroj, který 
nabízí zpětnou vazbu, jak tvrdí autor práce.
 
Občas není argumentace autora zcela srozumitelná. Např. u chatu autor píše, že se 
komunikace může stát nepřehlednou - “zvláště pokud většina sdělení směřuje na jednoho 
recipienta (v našem případě hudebního tvůrce)”. Přitom bych jako čtenář čistě selskou logikou 
soudil, že zvláště nepřehledná bude přesně v opačném případě (každý mluví na každého). Ale 
možná je to jen výjimečná stylistická neobratnost.
 
U některých argumentů bych uvítal, kdyby byly detailněji rozebrány a nebo doloženy čísly. 
Zajímavá je např. problematika ROI, návratnosti investic. U sociálních sítí lze přirozeně pouze 
s velkými obtížemi zjišťovat jejich ekonomickou návratnost, nicméně očekával jsem, že se k 
tomu autor alespoň vyjádří a třeba shrne zahraniční debatu na toto téma. Pokud tedy píše, že 
komunikace Imogen Heap měla “jistý vliv i na prodej desky”, bylo by zajímavé se pídit po tom, 
zda lze alespoň trochu blíže určit obsah slova “jistý”.



 
Konkrétní data mi chybí i u vyjádření, že prodej fyzických nosičů upadá a peníze plynou z 
uměleckých vystoupení atd. Co je tedy zdrojem zisku v současném hudebním byznysu a v 
jakém poměru? Aby nedošlo k mýlce: s autorem souhlasím, akorát považuji za důležité takové 
údaje v odborné práci poskytnout.
 
V praktické části bych kromě popisu uvítal i prvky kvalitativní či kvantitativní analýzy. Pokud 
Imogen Heap žádala fanoušky o zpětnou vazbu, jaký to mělo ohlas? Kolik lidí se ve vybraném 
konkrétním případě zapojilo a s jakou kvalitou? Osobně bych považoval za vhodnější, kdyby 
práce nabízela méně profilů, ale text by šel více do hloubky a principy komunikace a jejich 
následky by popsal detailněji. Potom totiž nebude hrozit, že jednotlivé case-study začnou 
vypadat podobně (hudebník má profil na Facebooku; komunikuje s fanoušky; žádá je o zpětnou 
vazbu; některé příspěvky použije; komunita je spokojená; zvýší to prodej) a o detailních 
úskalích komunikace se zde mnoho nedozvíme.
 
Práce v některých ohledech pracuje se staršími daty. Počet uživatelů Facebooku se blíží 700 
milionům a ne 500 milionům, sociální síť MySpace je v horším stavu, než ji autor prezentuje: 
o ”jisté stagnaci” by bylo možné mluvit tak v roce 2008, poslední měsíce je to vysloveně výrazný 
pokles zájmu a návštěvnosti. 
 
V některých pasážích sklouzává autor k jistému “technooptimismu”: např. k vyjádření, že “web 
2.0 přesouvá moc do rukou uživatelů” existuje množství literatury, které takové pochvalné 
vyjádření relativizují a ukazují na jeho limity. 
 
Jednotlivé připomínky ale nejsou zásadního charakteru a autor by je měl brát spíš jako inspiraci 
pro další výzkum. Práci doporučuji k obhajobě se známkou velmi dobré.
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