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1. CÍL PRÁCE:

Autor uvádí jako cíl práce „zjistit, jaký obsah příspěvků je v rámci českých internetových diskusí považován 
za tak nenávistný, že je nutné, aby byl smazán, a na druhé straně, jaký obsah […] je ještě v mezích pravidel, tedy 
může zůstat v diskusi uveřejněn“ (str. 8). Odtud se zaměřil na vymezení definice nenávisti, platné v obecném 
prostředí českých zpravodajských portálů, a také na funkci, resp. podmínky fungování administrátorů těchto 
diskusí. Práce splnila v omezené míře (spíše na úrovni „sondy“) cíl pojednání a zkoumání, ale celkově také 
uspokojivě cíl vytvoření platné bakalářské práce.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, 
vhodnost příloh apod.):

Práce seriózní a dobře provedená. Vychází z Čechám přiměřené literatury a mnoha internetových zdrojů. 
Nediskutuje problematiku ve srovnání se situací dalších zemí, to však práci nelze vytýkat, neboť zde autor 
formuluje samotná východiska pro taková možná pokračování. Práce není náročná teoretičností nebo
vynalézavostí, je to ale dobře provedené řemeslné dílo, tedy správně pojatá kvalifikační práce. Systematicky, 
logicky, dobře postupuje od jedné části k druhé a dalším. Tedy od vymezení pojmů a pojednání o „nenávisti“ a 
její cenzuře v pojetí českého právního rámce v první, „teoretické části“ práce, k „empirické části“; a v té zase od 
metodologie autorova zkoumání a praxe monitoringu internetových diskusí ke komparaci přístupů 
administrátorů čtyř z vybraných portálů u testovacích příkladů (oslovených bylo jedenáct, ale jen čtyři se 
účastnili). Počtem administrátorů - i příkladů, které posuzovali – tak ovšem nereprezentoval problematiku více, 
než na úrovni „sondy“; ale to není chyba autora. Příklady jsou zaměřeny na hranice přijatelného a nepřijatelného 
(z hlediska projevů a šíření nenávisti) obsahu příspěvků diskuse na netu. Autor získal charakteristiku 
„nepřijatelných“ diskusních příspěvků u čtyř portálů (str. 59-61) a také určitou – ne obsahově neočekávatelnou –
„definici projevu nenávisti“ dle těchto portálů. (str. 62). Mj. také zjistil, že se při monitorování diskusí dá 
v pravém smyslu mluvit o „cenzuře“ nanejvýše částečné (str. 42).

Autor práce projevil schopnosti dobře si připravit teoretickou část i vlastní zkoumání, dobře pracovat 
s literaturou, vybrat potřebné i vést samo zkoumání; a nakonec o tom všem velmi pěkně celkově pojednat.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Práce je po formální stránce vypracována podle náležitostí bakalářské práce, a to v provedení 
poměrně velmi pečlivém, na poměry mimořádně solidním. Je dobře členěna, všechny části obsahují, co mají, 
odkazy jsou dobré a vhodně prováděné, jazykový projev výborný a bez chyb, otázky výzkumu v příloze a 
obrázek rovněž v pořádku. Jediné marginální upozornění se týká toho, že vzácně u některých odkazů není 
uvedena dvojtečka před titulem díla, jak je tomu v jiných případech, a že asi jednou vyšel nadpis části na konec 
stránky (str. 50). Tedy opravdu prakticky žádný problém.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita 
myšlenek apod.):

Práci pokládám za velmi zdařilou, tj. za velmi dobrou až výbornou kvalifikační práci. Její solidní a až lehce 
„profesionální“ provedení podle mne lze ocenit spíše výborným hodnocením, i když autor nic nerozebírá do 
hloubky a materiál zkoumání je omezený. Téma je ale zaměřeno a vedeno velmi věcně a funkčně, takže práci 
snad ani nelze vytýkat, že v ní nejsou nějaké hlubší teoretické rozbory nebo kritické zkoumání. Škoda 
omezeného počtu dotazovaných administrátorů – ale i tak jej pokládám pro splnění práce za postačující.



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 
až tři):

Jaké závěry jste ze svého zkoumání vyvodil pro sebe?
Jen drobnost: Na str. 13 na 4. řádku autor určitou identitu účastníka internetové diskuse zaměnil jeho 

„viditelností“ – o něco níže už však správně uvádí pojem identity. V té souvislosti by ale mohl při obhajobě 
krátce pojednat o tom, jaký je mezi tím rozdíl a jaké sebou nese důsledky. Jaké je asi procento těch diskutujících, 
kterým projevení identity nebrání ve vulgárnosti a projevech nenávisti apod. a v čem vidíte příčiny takového 
přístupu?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Výborně.

Datum: 30.5.2015 Podpis:


