POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: vedoucího práce
Autor/ka práce: Matouš Holada
Název práce: : Meze vtipnosti
Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Oponent/tka: Mgr. Johana Chylíková
Navržené hodnocení: výborně
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište
podle níže uvedených kritérií.
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně
strukturována?
Ano, cílem práce je v kontextu Lipovetského teze o legrační společnosti zjistit, co v současné
společnosti (přesněji v prostředí Facebooku) přesahuje mez toho, co ještě může být považováno za
vtipné, respektive jaká témata vtipů mají největší potenciál vyvolávat kontroverze.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Ano, literatury je dostatek, většina titulů je cizojazyčná.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Autor analyzoval okolo pěti tisíc vtipů (z toho asi 300 vzbudilo negativní reakce) a jejich
komentářů, výběr popsal a zdůvodnil, analýzy byly adekvátní tomu, co chtěl zjistit.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Autor argumentuje dobře, omezenosti zobecnění závěrů i možných etických úskalí si je vědom a
v práci je reflektuje.
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Odkazový aparát je standardní, práce je po formální i jazykové stránce velmi dobrá.
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7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
Vedle analýzy témat se autor ve vlastním výzkumu soustřeďoval také na to, zda je pro vtipy, které
vyvolávají negativní reakce, typická také superiorita (výsměšnost). Zjištění, že nikoli, považuji
za pozoruhodné.
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Autor několikrát zmiňuje cenzuru na Facebooku – ví, jak probíhá a jaký by mohla mít vliv na to,
jaké vtipy se na stránkách objevují (včetně autocenzury)?
Celkové hodnocení práce:
Bakalářská práce Matouše Holady je tématem i způsobem zpracování poměrně originální, autor má
přehled o literatuře a dobře s ní nakládá, vlastní výzkum provedl smysluplně a odpovědně. Práci
doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Datum: 8. 6. 2014

Podpis:
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