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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? 

Cíl práce je formulován poněkud vágně. V úvodu práce autor tvrdí, že cílem není výčet rizik 

spojených se sociálními sítěmi, neříká ale, co je cílem. Ten se nicméně stává patrným v kapitole 

struktura práce, která dobře orientuje čtenáře v členění práce. Trochu problematický je závěr, ve 

kterém autor znovu shrnuje představené koncepce dohledu, ale jen okrajově ukazuje zjištění 

vyplývající z jejich aplikace na Facebook v průběhu jednotlivých kapitol. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autor ke své práci načetl adekvátní množství literatury, včetně zahraniční, nemám výhrad. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

Autor vychází z literatury, která dobře mapuje oblast studií dohledu, stejně tak analýza formy 

dohledu a získávání informací skrze sociální sítě odpovídá zaměření práce. 

Připomínku mám k argumentaci výběru předmětu práce, která může sloužit i jako podnět k diskusi. 

Proč si autor vybral FB, nikoliv Twitter, YouTube, G+, LinkedIn nebo jiné sociální sítě? Je velikost 

nebo oblíbenost FB relevantním faktorem pro výběr předmětu zkoumání?  

Myslím, že práci by prospělo, kdyby některá svá tvrzení autor podložil kvalitativní analýzou ať už 

formou indepth interview, focus group, nebo i jen obsahovou analýzou relevantního obsahu 

Facebooku.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Argumentace a aplikace teorií a konceptů dohledu a kontroly v kapitolách práce je kvalitní, 

nicméně v závěru chybí hlavní zjištění – viz bod 1. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

Autor poměrně důsledně odděluje vlastní tvrzení a zjištění od převzatých, přesto jsem se 

v některých pasážích nevyhnul pochybnostem. Např. „Je to schéma, které při aplikaci zdokonaluje 

a zesiluje mocenský aparát – snižuje počet vykonavatelů moci a zvyšuje počet kontrolovaných tím, 

že v konečném důsledku nevede k intervenci, ale k prevenci a tím, že spočívá v nefyzickém a 

bezhlučném působení.“ (str. 8) nebo „Manažeři se zbavili břemene řízení tím, že nechali původně 

řízené řídit se sami. Zavedli spontaneitu namísto restrikce a ponoukali pracující k vlastní 

iniciativě.“ (str. 14) – je patrně část Foucaltových, resp Baumanových úvah reformulovaných 
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autorem – takto je to třeba v práci uvést. Některá tvrzení, která autor bere jako samozřejmá by bylo 

dobré podložit zdrojem, např. „Přenesení společenského života do online prostředí ostatně bylo 

prvotní myšlenkou za vznikem sociální sítě Facebook.“(str. 6) 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Odkazový aparát je veden čistě, jazyk i text jsou dobře srozumitelné, formálně je práce na kvalitní 

úrovni. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Doporučil bych autorovi, aby v abstraktu uvedl základní klíčové závěry a zjištění, ke kterým ve své 

práci došel. Ačkoliv se jedná o přehledovou práci formou případové studie, čtenář potřebuje vědět 

základní argumentaci a závěry. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Skutečně koncept panoptikonu s příchodem moderních informačních technologií zastarává? Nejsou 

koncepty synoptikonu, superpanoptikonu nebo asambláže dohledu jen odvozené a forma dohledu je 

stále stejná? 

 

Jak by autor okomentoval metody cíleného marketingu, nebo věrnostní programy prizmatem teorií 

dohledu a teorie moci?  

 

Je „otroctví“ uživatelů sociálních sítí při asymetrii prostředků a informací jejich tvůrců, nebo tvůrců 

mediálního obrazu skutečně dobrovolné? 

 

Zvažoval autor komparativní studii zaměřenou na možnosti dohledu a získávání informací a jejich 

využití napříč dostupnými sociálními sítěmi? 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Jedná se o přehledovou stať, která formou případové studie sociálních sítí demonstruje 

aplikovatelnost různých konceptů z oblasti teorie dohledu. Téma dohledu je v současné době stále 

aktuálnější díky možnostem fúzování osobních, spotřebitelských i lifestylových dat z nejrůznějších 

prostředí a možnostem jejich využití.  Autor se úspěšně pokusil aplikovat chronologicky základní 

pojmy a rámce teorie dohledu na případu Facebooku. Po formální i obsahové stránce se jedná o 

kvalitní práci, kterou i přes uvedené připomínky doporučuji k ústní obhajobě s hodnocením velmi 

dobře. 

 

Datum:  

 

6. 6. 2014         
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