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         Bakalářská práce Samuela Hory si klade za cíl prozkoumat, do jaké míry a jakým způsobem jsou 
dnešní internetové diskuse cenzurovány v případě, že se v nich vyskytují nenávistné projevy (tzv. hate 
speech). Svou práci autor rozdělil na teoretickou a empirickou část. Nejprve představuje základní 
pojmy (kyberprostor, nenávist, netiketa, dohled, cenzura), s jejichž pomocí se snaží ukázat 
problematiku tohoto typu cenzury, přičemž se nevyhýbá také jejím právním aspektům. V empirické 
části pak představuje vlastní metodologický přístup a výsledky svého výzkumu. Vzhledem 
k obrovskému množství diskusních fór se vcelku logicky omezil pouze na určitou část internetových 
serverů, tedy konkrétně na české zpravodajské servery. Z jedenácti oslovených portálů mu 
polostrukturovaný rozhovor poskytli čtyři zaměstnanci (jmenovitě z Aktuálně.cz, iDNES.cz, iHNED.cz a 
Echo24). 
        Práce je dobře strukturovaná a čtivá. Teoretická část se opírá o vhodné zdroje, jak knižní, tak 
také internetové, což však práci neubírá na kvalitě. Autor si uvědomuje, že cenzura na internetu je 
kulturně a zejména mocensky podmíněná, tedy rozdílná v různých oblastech světa. Pokud se zabývá 
cenzurou na českých zpravodajských serverech, dochází k závěru, že se jedná spíše o jakousi 
částečnou cenzuru, kterou nevyžaduje státní moc, ale spíš samotné portály, které nechtějí dopustit 
neomezené šíření nenávistných projevů na svých webových stránkách. V empirické části se pak snaží 
představit, jak v praxi funguje omezování nevhodného obsahu, který neprovádí pouze administrátoři, 
ale je také filtrován algoritmy daných serverů.  Pokud je mazání příspěvků prováděno „ručně“, pak si 
klade otázku, kde leží hranice pro smazání či nesmazání. Jako odpověď představuje několik 
konkrétních příkladů, získaných při rozhovorech. Práci pak zakončuje vlastní definicí projevu 
nenávisti: „… takový druh projevu, jehož hlavním účelem je vyjádřit nenávist vůči určitému jedinci či 
skupině jedinců. Rozpoznat ho lze na základě často obsažených nenávistných prvků, jimiž jsou 
zejména vulgarity, urážky, přímé i nepřímé podněcování k násilí či diskriminace. Projev vychází často 
z předsudků či netolerance a jeho oběťmi se stávají především osoby odlišné pleti, národnosti, etnické 
příslušnosti, víry nebo sexuální orientace.“ 
        Po formální stránce nemám k práci prakticky žádné výhrady. Můžeme zde nalézt pouze několik 
drobných překlepů. 
        Bakalářskou práci Samuela Hory považuji za velmi zdařilou. Autor si uměl vybrat svůj cíl a 
kvalitně jej zpracoval. Jako jisté omezení by se mohlo jevit nepříliš velké množství respondentů, 
nicméně pro účel bakalářské práce a s ohledem na dosažený výsledek to nepovažuji za vážný 
nedostatek.  
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