
Posudek na diplomovou práci Michala TOBRMANA 
„Transformace lokálně ukotvené komunity v čase:  

vliv Facebooku na udržování vztahů“ 
PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 
Předložená diplomová práce Michala Tobrmana popisuje a analyzuje povahu vztahů původně 
lokálně ukotvené komunity spolužáků dvou tříd ZŠ z Prahy 2 a snaží se zjistit, jaký vliv má 
sociální síť Facebook na charakter těchto vztahů. V úvodu práce autor popisuje její strukturu. 
První kapitola se věnuje teoretickému zarámování a diskutuje literaturu a pojmy z oblasti 
komunitních studií, problematiku sociálního kapitálu a sociálních sítí a také samotnou oblast 
kyberprostoru. Dále si autor klade výzkumné otázky v rámci tří cílů práce, zahrnujících jak 
proměnu samotné komunity, tak vliv Facebooku na tuto komunitu i vztah žáků k Praze 2. 
Další kapitola pak představuje sociální síť Facebook a další sociální sítě.  
 
Pečlivě je zpracována metodika výzkumu a zdroje dat, včetně odůvodnění volby dané skupiny 
i vybrané sociální sítě. Metodickou kapitolu uzavírá část vysvětlující tvorbu výsledného 
sociogramu skupiny spolužáků. Kapitola pátá pak přináší výsledky vlastní analýzy 
dotazníkového šetření a řízených rozhovorů s respondenty a snaží se najít otázky na hlavní 
výzkumné otázky. Autor identifikoval tři menší skupinky s aktivními kontakty a potvrdil 
vyšší frekvenci kontaktů v závislosti na době, kterou spolu respondenti strávili v jedné třídě 
na základní škole. Přesto, že tyto a mnohé další závěry mohou působit spíše banálně, autor je 
vždy konstatuje v kontextu zahraniční literatury a obdobných studií, což hodnotím kladně. 
Zřejmě „nejgeografičtější“ kapitolou předložené práce je pak část 5. 3. popisující vztah 
respondentů k Praze 2 a jeho vývoj v průběhu času či využívání této lokality respondenty 
v současnosti. V závěru práce autor shrnuje hlavní zjištěné skutečnosti a potvrzuje vliv 
Facebooku na nárůst sociálního kapitálu sledované komunity. 
 
Předložená diplomová práce je zajímavým exkurzem do problematiky studia sociálních sítí. 
Autor projevuje dobrou znalost a přehled ve zdrojích informací, včetně bohatého využívání 
zahraniční odborné literatury. Také po formální stránce je práce v pořádku a je pečlivě 
zpracována. Zde bych jen upozornila, že graf č. 1 na str. 32 by si zasloužil mnohem více 
místa. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavou a novou problematiku, každý čtenář se jistě 
rád podívá na rozšíření sociálních sítí ve světě, což ale v tomto měřítku opravdu není možné. 
Nestandardní je také řazení kapitol, kdy je teoretický rámec „rozbit“ kapitolou o výzkumných 
očekáváních, a poté opět pokračuje popisem soc. sítí. Také mne trochu zaráží a mrzí, že autor 
necitoval v podstatě první práce s tématikou kyberprostoru, která byla na katedře sociální 
geografie Přf UK v Praze obhájena Natálií Lukášovou v roce 2010.  
 
Tyto mé výhrady však nezpochybňují kvalitu předložené práce. Předložená diplomová práce 
se zabývá zajímavým tématem a je z ní patrný zájem autora o studium této problematiky. 
Jediný „problém“, který s ní mám je, že v ní nemohu najít zásadní přínos ke studiu geografie a 
v podstatě žádné silnější spojení s geografií. Prosím proto autora, aby se v rámci obhajoby 
zaměřil právě na tuto oblast a zdůraznění propojení studia soc. sítí a transformace komunit pro 
geografii, prostor apod. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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