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Předložená diplomová práce „Využívání sociálních sítí na Blízkém východě se 

zaměřením na území Palestiny“ má 75 tiskových stran včetně příloh a je členěná do 4 kapitol. 

Použitá literatura zahrnuje rozsáhlý soubor titulů vztahujících se k danému tématu včetně 

zahraničních pramenů. Z formálního hlediska práce splňuje kritéria kladená na diplomovou 

práci a je způsobilá k ústní obhajobě.  

 

 Autorka si za cíl své práce vytkla analyzovat a zhodnotit, zda a jakým způsobem 

sociální média,  mezi  něž  patří  také  on-line  sociální  sítě,  změnila  způsob  komunikace  

obyvatel Blízkého  východu  a  zda  má  jejich  rozšíření  a  užívání  vliv  na  politické,  

ekonomické a sociální změny, které v oblasti probíhají.  

 

Metodologicky vychází předložená diplomová práce z obsahové analýzy sekundárních 

a primárních zdrojů. Úvod každé kapitoly pak obsahuje výsledky rešerše na dané téma, včetně 

krátké anotace relevantních zdrojů. 

 

 Zásadním přínosem práce je její originalita a vhled do dosud nepříliš probádané 

problematiky. Na práci je výrazně znát jak osobní zájem autorky o oblast Blízkého východu, 

tak vynikající orientace v palestinských reáliích a dané problematice. Zvláště bych vyzdvihl 

pečlivou a kritickou rešerši literatury, kterou autorka provedla před vlastním výzkumem. 

 

 Na druhé straně trpí předložená diplomová práce několika nedostatky. V některých 

pasážích (Charakteristika oblasti Blízký východ a popis oblasti jako celku) je příliš 

deskriptivní, v jiných (Využívání on-line sociálních sítí v oblasti Palestiny) do značné míry 

pouze shrnuje zjištění dostupných studií a doplňuje je několika případovými studiemi. Práci 

jako celku by výrazně prospělo, kdyby ji autorka doplnila vlastním praktickým výzkumem, 

byť ve formě exploratorní studie či pilotního šetření.  

 



 
 

 

Přes uvedené výhrady se jedná o výbornou práci přinášející potřebný vhled do dosud 

nepříliš zmapované oblasti. Po formální stránce je diplomová práce velmi dobře zpracovaná a 

plně způsobilá k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“.  
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