
Ústav informačních studií a knihovnictví  

Filozofická fakulta 

Univerzita Karlova v Praze 

Stránka 1 z 3 

Název práce: Twitterverse 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: nedoporučuji k obhajobě 

Vedoucí práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. 

Oponent/-ka práce: Mgr. Adam Zbiejczuk 

Konzultant/-ka práce: Mgr. Josef Šlerka 

Řešitel/-ka práce: Táňa Nývltová 

Slovní hodnocení práce 

Diplomantka si zvolila za téma svojí diplomové práce vývoj konceptu tzv. twitterversu. 

Sociální síť Twitter totiž patřila k těm, kteří od počátku využívali koncept web 2.0, a nabízela 

svou síť jako platformu pro rozsáhlý ekosystém (označovaný jako twitterverse). Zároveň to 

však byla právě tato sociální síť, která z obchodních důvodů tento ekosystém postupně celý 

„zlikvidovala“ ve chvíli, kdy byla již dostatečně „silná“. Na příběhu Twitteru je tak dobře 

vidět dynamika celého fenoménu web 2.0, pročež se jedná o téma vděčné ke zpracování na 

oboru Studia nových medií. 

Naneštěstí diplomantka si práci hned ve vymezení svého úkolu posunula na hranu žánru 

diplomové práce, když píše (s. 10-11): „Ráda bych svou prací rozšířila obzory jak laikům, tak 

i odborné veřejnosti a díky mému zpracování vznikne dokument, který celistvě a 

chronologicky zpracovává vývoj Twitterverse. a jeho současné postavení ve společnosti, což 

v komplexní podobě zatím nebylo zpracováno. Laikům může má práce přiblížit široké 

možnosti a využití Twitteru a jeho aplikací. Odborníkům může sloužit jako výchozí bod pro 

rozpracování dalších dílčích témat z této oblasti“ 

Bohužel během psaní diplomantka „spadla“ do popularizační práce bez akademické hodnoty. 

V podstatě jen propojuje rešerši z jiných popularizačních zdrojů. V sekci literatura najdeme 

sice přes 200 položek, nicméně značná část z nich jsou popularizační články, nikoli odborné 

texty. Práci zcela chybí kritické zhodnocení praxe Twitteru vůči twitterversu. Nedočkáme se 

ani analýzy vztahu mezi vývojem obchodního modelu a změnami v ekosystému. 
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Práce nejde do hloubky ani v oblasti popisů. Když kupříkladu diplomantka hovoří o historii a 

funkci hashtagu, nezmíní ani jeho evoluci na Twitteru. „Svůj potenciál hashtag, ale plně 

využil až na Twitteru, kde dal možnost uspořádat obrovský proud dříve nijak neuspořádaných 

zpráv a poskytnout uživateli lepší orientaci a vyhledávání v různých tématech. Poprvé ho 

doporučil využívat na Twitteru začátkem srpna roku 2007 Chris Messina, který ve svém 

tweetu navrhnul, zda by nebylo vhodné začít používat znak ,#‘ pro označení skupiny či témat. 

Jeho návrh se ujala a stal se neodmyslitelnou součástí Twitteru, který ho proměnil na silný 

nástroj,“ píše správně diplomantka (s. 42), ale již nedodává, že Twitteru trvalo dva roky, než 

učinil hashtagy „proklikávacími“. Vůbec potom již nehovoří o tom, jaký mělo tagování 

pomocí hashtagů dopad na data mining, folksonomie apod. 

Na rovině stylistické úroveň práce kolísá, není prostá vycpávek typu: „Myšlenka Twitteru je 

vcelku prostá.“ (str. 11) a vět, které nedávají příliš smysl: „V této diplomové práci se 

zaměříme na osvětlení problematiky Twitterverse neboli česky vesmíru Twitteru. Tato 

problematika dosud nebyla nikde komplexně zpracována se zapojením komunity uživatelů.“ 

Pokud má tato práce představovat komplexní zpracování tématu , pak její rozsah ani 

provedení tomu neodpovídá. 

Práci v této podobě nedoporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
Viz textová část hodnocení. 10 bodů 

přínos a novost práce 
V českém kontextu nová práce, ale 

zpracování nemá akademické parametry. 
5 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 

Drobná uklouznutí (viz posudek v textové 

části). Celkově ale dobré. 
10 bodů 

slohové zpracování Viz textová část.  5 bodů 

gramatika textu Bez připomínek.  5 bodů 

CELKEM  35 bodů 
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Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 17. 5. 2015  .................................................................  

Mgr. Josef Šlerka 


