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Překládaná práce je rozdělena na dvě hlavní části. První teoretická část je zaměřen na široké 

představení zkoumané problematiky, tj. kyberaktivismus a aktivistické skupiny, z hlediska 

odborné literatury. Představuje obecný rámec pro druhou, výzkumnou, část bakalářské 

práce, která je postavena na vlastním kvalitativním výzkumu dvou aktivistických skupin 

specificky zaměřených na oblast ochrany práv zvířat.

V teoretické části se autor věnuje vymezování klíčových pojmů spojených na jedné straně 

s kyberprostorem, tak na straně druhé s aktivistickými skupinami a jejich činností. Dále 

zachycuje historický kontext a současnou situaci české aktivistické (enviromentální) scény. 

V souladu s tématem bakalářské práce se nejvíce soustředí na vymezení kyberaktivistických 

prostředků/technik a k němu využívá práci Laera a Aelsta (2010), čímž si vhodně připravuje 

pole pro svůj vlastní výzkum.

Praktickou část tvoří případové studie dvou vybraných organizací (Svoboda zvířat a Otevři 

oči) zabývajících se ochranou práv zvířat. Případové studie jsou založené především na 

popisu a analýze obsahu webových stránek a přidružených internetových prostředků, a na 

analýze polo-strukturovaných rozhovorů se dvěma představitelkami zmiňovaných organizací. 

Posledním krokem analýzy je pak srovnání obou organizací z hlediska jejich aktivit a použití 

kyber-prostředků.

Autor ve své bakalářské práci dokládá schopnost pracovat se různými typ zdroji, vytvořil 

design výzkumu, uskutečnil ho a analyzoval získaná data. Přes určitou nevyrovnanost 

jednotlivých částí práce (ta je zřejmá nejvíce asi u analytické části), tak naplnil všechny 

podmínky, které jsou spojeny s úspěšným obhájením bakalářské práce. Její přehlednosti 

nicméně ubližuje celá řada formálních nepozorností a nedůsledností, chyb v číslování kapitol, 

ne vždy perfektní sjednocení stylu (odstavce, apod.), avšak samotná struktura práce je 

z hlediska tématu dobře zvolená a obě hlavní části- teoretická a empirická - na sebe velmi 

dobře navazují.



Proto doručuji předkládanou práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit v rozmezí výborný a 

velmi dobrý s přihlédnutím k průběhu obhajoby.
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