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Cílem předložené diplomové práce bylo představit teorii a publikaci „Socialnomics“ autora Erika 
Qualmana, představit její hlavní myšlenky a prakticky ji aplikovat na informační chování v prostředí 
sociálních médií v českém prostředí. 

Obsahová stránka práce

Autorka si zvolila aktuální a prakticky zaměřené téma změny informačního chování široké veřejnosti 
v souvislosti s penetrací sociálních médií do každodenního života současné společnosti. Za pomoci 
v americkém prostředí známé a populární publikace pak poukázala na změnu chování české 
společnosti v souvislosti s rostoucím vlivem sociálních médií na každodenní život a porovnala tuto 
změnu s aktuální situací v USA (jak vyplývá z uvedené publikace). 

Diplomová práce je po obsahové stránce zpracovaná výborně. Díky velkému zájmu a nasazení 
autorky v této tematice je práce zpracována velmi podrobně, detailně seznamuje s veškerým 
kontextem jádra práce, přehledně představuje jednotlivé klíčové myšlenky uvedené publikace 
a stejným způsobem velmi vhodně nachází analogii v české společnosti. Poskytuje tak velmi cenný 
materiál pro další aktivity a výzkum v oblasti sociálních médií. 

Kromě samotného zpracování jádra práce je nutné vyzdvihnout také velmi dobře zpracovanou 
problematiku vymezení základních pojmů „Nová média“, „Sociální média“, a „Sociální sítě“, jejichž 
definice není v české ani zahraničí literatuře jednotná (viz Kap. 2). Velmi přínosný je též autorčin 
schématický diagram vzájemných vztahů mezi těmito pojmy (viz str. 7).

Obrovským přínosem práce je interpretace textu publikace „Socialnomics“. Jedná se o publikaci, 
která nebyla přeložena do českého jazyka, a tedy českému čtenáři není snadno dostupná. Autorka 
velmi vhodně vyzdvihla a představila všechny podstatné myšlenky a k nim nalezla i vhodné 
ekvivalenty z českého prostředí. Je to velmi dobrá a unikátní práce, její části doporučuji k publikaci.

Jazyková a formální stránka práce

Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, je psaná čtivě, téměř bez překlepů či 
gramatických nedostatků (přesto se několik překlepů v práci vyskytuje, jsou ovšem zcela ojedinělé –
např. str. 11, 19, 25, 35, 43, 45 aj.; taktéž se výjimečně vyskytují osamocené předložky či spojky na 
konci řádku). 

Členění textu na kapitoly je logické a přehledné, text na sebe plynule navazuje. Autorka velmi 
zřetelně využívá citace a odkazy v textu, a taktéž závěrečný bibliografický soupis je pěkně zpracován, 
takže je možné vždy dohledat zdroj popisovaných informací. Pouze ojediněle chybí reference 



v závěrečném soupisu literatury. Paradoxem je, že chybí pouze reference právě oné klíčové publikace 
„Socialnomics“.

Závěrečné hodnocení práce

Po obsahové stránce byl cíl práce splněn. Autorka se v tématu velmi dobře orientuje, prokázala velmi 
dobré analytické schopnosti a znalost související problematiky. Také po jazykové i formální stránce je 
práce na výborné úrovni. Celkový dojem z předložené práce je výborný.

Témata k obhajobě

 Dle výsledků vaší analýzy je české prostředí v hlavních aspektech velmi podobné prostředí 
americkému. Jak by se, podle Vašeho názoru, mohlo chování českých uživatelů sociálních sítí do 
budoucna měnit a ve kterém aspektu, dle Qualmana, se bude české prostředí a jeho uživatelé 
nejvíce vyvíjet?

Klasifikace

S ohledem na výše uvedené hodnocení diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci „výborně“ (1).

V Praze dne 9. 9. 2013 Mgr. Lenka Němečková


