
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce 
 

Student: Zuzana KOMRSKOVÁ 
 
Obor:  ČJ - D 
 
Název práce v českém jazyce: Specifika elektronické komunikace na sociálních 
                                                    sítích  
 
Název práce v anglickém jazyce: Particularity of the computer mediated 
                                                         communication on social networks  
 
Vedoucí práce: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 
                                               
Oponent práce: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 
 
Typ posudku: 
 
 
1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A-B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B-C 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 
 
Slovní komentář: 
Práce se věnuje aktuálnímu, vysoce zajímavému tématu. Autorka si je vědoma úskalí, které analýza 
internetových komunikátů může před badatele postavit, nicméně myslím, že je do jisté míry 
přeceňuje. Co se týče obsahu práce, domnívám se, že není-li přímo cílem výzkumníka z nějakého 
obecnějšího důvodu zkoumat jazykové chyby v komunikaci (například z důvodů kodifikačních), 
nemá smysl na ně upozorňovat – v podstatě se ve všech typech textů projevují ty samé. Na několika 
místech dochází k opakování informací. Interpretace zjištění je nevyvážená – někdy poměrně 
hluboká a pečlivá, jindy se autorka spokojí s obecnějším konstatováním, čímž se vytrácí popis 
funkce, resp. záměru, s nímž produktor některé jevy použil.  
 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 



2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A-B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 
 
Slovní komentář: 
V práci se objevují některé jazykové nedostatky, především překlepy, velké množství anakolutů a 
vynechaných slov. Co se týče členění textu, myslím, že není třeba oddělit od sebe analýzy 
komentářů, statusů, popisků k fotografiím apod. – práce je potom rozdrobená, méně přehledná a 
zjištěné rozdíly jsou minimální – souvisí víceméně s idiolekty produktorů a stylizací jednotlivých 
promluv.  
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
Celkově jde o zajímavou práci, která je v mnohém inspirativní a která mne v mém zájmu o 
komunikáty na sociálních sítí v jistých aspektech rovněž obohatila. Velkým nebezpečím, zejména 
v komparativním plánu, je utopení se v materiálu, což se autorce v podstatě nestalo.  
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Autorka několikrát zmiňuje nestálost internetových dat a tím zpochybnitelnost výsledků 

práce, což je dáno rušením stránek, vznikem nových a obtížným vyhledáváním. Domnívám 
se, že potom by nebylo možné analyzovat mnoho a mnoho jiných textů, navíc samotné 
vyhledávání (hledání konkrétních jevů) je podle mne naopak snadné.  

4.2 V první části práce autorka vymezuje některé termíny, jejichž souvislost s vlastním 
výzkumem je podle mého názoru velice volná, mimo jiné virtuální realitu. Tvrdí (s. 12), že 
„realita a její vnímání je vždy do určité míry konstrukce a včleňuje tak počítačem 
simulovanou realitu do tradice vytváření umělých světů od 19. století.“ Příliš nerozumím, 
co tím chce autorka říci, prosím o konkretizaci.  

4.3 Na s. 20 diplomantka tvrdí, že „většina elektronických komunikátů je psána za účelem 
zaujmout, přitáhnout pozornost, příp. přímo iniciovat kontakt“. Je zde nějaký rozdíl mezi 
jinými promluvami, které iniciují komunikaci? 

4.4 Na s. 27 se objevuje tvrzení, že nelze z internetových textů zjistit velikost dat, kontext, 
autora, původ textu, což se domnívám, že nelze generalizovat – důkazem je přece už 
zpracovávaný materiál, který není anonymní.  

4.5 Na téže straně se objevuje domněnka, že „na internetu nejsou v dostatečném a vyváženém 
počtu zastoupeny všechny oblasti, např. je pravděpodobné, že na něm budou výrazně 
převažovat odborné texty z oblasti výpočetní techniky než beletrie“. Jak k tomuto závěru 
autorka došla? Existuje přece velké množství fanfiction webů, internetové encyklopedie, 
knihovny, archívy, které se nepochybně podílejí na vyvážení proporčnosti typu textů. 
Ostatně bych zrovna odborné počítačové texty neviděl jako hlavní oblast komunikátů, které 
se na internetu objevují.  

4.6 V analýze autorka rozlišuje veřejné a soukromé formy statusu. Pochopil-li jsem dobře její 



text, za soukromé považuje ty, které zveřejňuje autor na své zdi, protože k nim nemá 
přístup každý uživatel Facebooku. To se mi jeví jako diskutabilní – já osobně bych za 
soukromé považoval pouze texty realizované prostřednictvím chatu/zpráv. Svoji roli tady 
hraje mimo jiné i množství komunikantů, s nimiž je uživatel v kontaktu – neřekl bych, že 
zveřejňuji-li status pro svých pět set „přátel“, jde o soukromou komunikaci, mj. volím jiné 
strategie než při psaní zprávy. V potaz bych asi bral i míru zabezpečení přístupu k textovým 
informacím uživatelů.  

4.7 V posledních pasážích své práce diplomantka porovnává komunikáty na Facebooku a 
Twitteru. Nějak mi uniká, našla-li nějaké rozdílnosti odlišné od těch, které jsou dány 
samotnou povahou obou sociálních sítí.  

 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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