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Souhrnná charakteristika: 

V předložené diplomové práci se diplomant pokouší prostřednictvím metody SNA zmapovat 

dynamiku veřejného mínění v online prostoru. Teoretická východiska a současně oporu stanovení 

smyslu práce představují tradice analytické sociologie a teorie procesu veřejného mínění (obě v ČR 

dosud málo známé), které jsou představeny zasvěceně a srozumitelně. Autor pracuje s bohatou 

aktuální zahraniční literaturou, text má logickou strukturu sledující cíl, který je aktuální a sociálně i 

vědecky relevantní. Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, autor prokázal samostatnou 

schopnost cíleného zpracování pokročilé odborné literatury a vytvořil kvalitní a poměrně rozsáhlý 

datový soubor, který v návaznosti na hypotézy analyzuje pomocí metody SNA. Oceňuji důsledné 

představení jednotlivých kroků plánované/provedené analýzy dat obsahující vědomou reflexi specifik 

a omezení metody, cílové skupiny a objektu zkoumání. Závěry práce reagují na stanovený cíl a jsou 

v rámci daného výzkumného diskursu relevantní, autorovi lze po zapracování připomínek doporučit 

zvážení publikace výsledků v odborném žurnálu nebo prezentace výsledků na odborné zahraniční 

konferenci (ICA, ECREA, Cyberspace, Social Media and Society).  

 

Výhrady, komentáře a dotazy: 

- Neúplná vazba teorie – cíl – empirie – diskuse.   

o V textu chybí teoretické zpracování předchozího výzkumu v oblasti online 

komunikace, online diskusí, jejich logiky atp. Místo toho se autor zabývá 

představením obecných pravidel analytické sociologie a dílčí teorií veřejného mínění, 

dostačující východiska pro přesvědčivé stanovení původnosti a relevance získaných 

závěrů však zmiňuje jen velmi okrajově (s. 30). Jak je např. hypotéza stability 

„struktury komunikací“ teoreticky zakotvena? K dobru je nicméně potřeba přičíst 

poměrně rozmáchlý a ambiciozní „projekt“, jehož je předložená práce hypotetickou 

součástí. 

o V čem je Weberova Protestantská etika… ukázkou mechanismu? Chce tím autor říci, 

že Weberovo tvrzení o vazbě mezi protestantismem a kapitalismem má charakter 

obecně platného vzorce? (s. 12) 

o Je analytická sociologie skutečně závislá na počítačovém zpracování dat? (s. 14) 

o Není „metodologický strukturální individualismus“ pojmový oxymóron označující 

poměrně klasické pojetí vztahu mezi jednáním a strukturou rozpracovanou Bergerem 

a Luckmannem a později Giddensem ad.? Jak je tvrzení o individualistickém založení 

metody, k níž se diplomant hlásí, v souladu s používáním takových termínů, jako jsou 

SNA, diskurs nebo sociální proměnné? (zde je třeba zmínit, že si tohoto problému 

autor všímá v kpt. 1.3.1, vzhledem k deklarované „nekritičnosti tohoto nesouladu“ 

ale není jasné, jak je tato rovina uvažování autora relevantní vzhledem k samotnému 

cíli práce). Lze používání perspektivy SNA (která je bytostně neindividualistická) takto 

jednoduše využít při budování „multiagentního modelu“, založeného pouze na 

autonomních agentech (jak se tvrdí v textu)? 

  



- Objekt zkoumání a na něj navázané závěry 

o Arbitrární stanovení n=7 vazeb pro zahrnutí do analýzy 

 Proč autor pro stanovení hranice nevyužil histogramu?  

 Mohou závěry o míře stability pozorovaných sítí interakcí být postiženy 

volbou této míry, a to zejména při tvrzení o vyšší fluktuaci centrálních aktérů 

v sítích vymezených diskusí na dané téma? 

o Mohl by autor dovysvětlit poslední větu kpt. 3.1.1? Znamená to tvrzení, že sčítal 

tematicky nesouvisející skupiny? 

o Co přesně znamená závěr o stabilitě celé sítě na s. 57 vzhledem k provedené 

operacionalizaci? Co je v tomto případě „strukturou komunikací“? (viz komentář níže 

v doporučením) 

o K hypotézám na s. 59: je možné, že jde o téma postojově nevyhraněné, založené více 

na logice diference („proti“) než logice identifikace (Rusko, Západ, EU atp.), tj. 

nesoucí s sebou vyšší pravděpodobnost poměrně nahodilé efemerní popularity 

mluvčích? 

o Které výsledky z tabulky č. 10 mohou být dány povahou komunikačního prostředí 

iDnes a u kterých může jít o pravidelnost danou bezškálovou povahou komunikačních 

sítí v daném diskusním prostředí? 

 

Drobné nedostatky: 

- V práci jsou občasné překlepy, nikoli však v množství překračujícím hranici snesitelnosti. 

Obr.12 – chybí legenda, je sice v textu, ale přímo v obrázku by měla být uvedena také pro 

lepší orientaci čtenáře 

 

Doporučení či komentáře využitelné pro případné další zpracování tématu: 

S. 8 : autor hovoří o termínu „sociální proměnná“. Pokud je mi známo, tak se častěji užívá pojem 

„relational variable“ nebo „positional variable“, tj. relační nebo poziční proměnná (vzácněji také 

kontextové proměnné), je ale možné, že výraz sociální proměnná se objevuje ve využívaném 

diskursu. 

S. 44-45 : Oceňuji autorův argument pro nepoužívání termínu názorové vůdcovství, k tématu 

názorového vůdcovství a vlivu jako funkci vazeb v komunikační síti vyšlo v American Behavioral 

Scientist (Sage) ve Special Issue on Networked Influence.  

Doporučil bych explicitně uvést, že pojmem „struktura“ je zde míněna pouze síť pozorovaných 

interakcí, tj. u nás ne tak často používaný význam pojmu odvozený z Radcliffe-Brownovské 

antropologické tradice. Stabilitou struktur je pak míněna jen stabilita vnější podobnosti sítí interakcí 

(která může být odrazem existující struktury), nikoli komunikační struktura, jak o ní hovoří např. 

Thompson. Tento moment je důležitý jednak pro správné porozumění výsledkům a jednak pro další 

plánovanou generalizaci výsledků nástroji analytické sociologie. Práci by v tomto ohledu prospělo 

formulační vytříbení v oblasti práce se vztahy mezi užívanými teoretickými koncepty (s. 23 – slabé 

vazby jako strukturní prvek komunikace, „druhou strukturou[…] je role názorového vůdcovství). 

 

 

http://abs.sagepub.com/content/58/10.toc


 

Celkové hodnocení: 

I přes uvedené dílčí slabiny práci doporučuji k obhajobě. Zmíněné nedostatky jsou dle mého názoru 

bohatě vyváženy dalšími pozitivy práce, její originalitou a celkově nadstandardní úrovní. Proto se 

přikláním k hodnocení výborně. 

 

Ve Stráži nad Nisou, 16. 6.2016                        Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 


