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Základní charakteristika práce. 

Jedná se o analytickou práci z oblasti analýzy sociálních sítí, v níž autor představuje závěry vlastního 

kvantitativního výzkumu komunikačních struktur v kontextu přístupu analytické sociologie a 

teoretické koncepce procesu veřejného mínění. Práce je programově pojímána jako jeden z úvodních 

stupňů/fází většího výzkumného záměru. Představuje tudíž klíčové teoreticko-metodologické 

rámování a v něm předkládá také samostatně hodnotné meritorní výstupy o stavu internetové 

diskuze a hypotézy o obecné povaze komunikačních struktur. Ty mají nicméně primárně sloužit jako 

východisko k dalšímu budování multiagentního modelu mechanismu procesu veřejného mínění.  

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně formulované záměry a cíle, ačkoli ty lze identifikovat v několika rovinách: postup 

analytické sociologie, proces veřejného mínění, multiagentní modely a k nim potřebná data, 

meritorní poznatky o strukturách komunikace v diskusích, meritorní poznatky a o vývoji témat 

v diskusích. Příslušné výzkumné otázky jsou však vždy definovány jednoznačně, a autor jasně 

deklaruje, na které má přinést odpověď tato práce a k zodpovězení kterých teprve pokládá základní 

stavební kameny. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce má adekvátně stanovenou metodu jak na obecnější úrovni analytické sociologie a přípravy 

multiagentního modelu výzkumu, tak na úrovni konkrétní analýzy sociálních sítí, resp. komunikačních 

struktur v diskusích. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Vztah teoretické a empirické části je poněkud svébytný s ohledem na to, že diplomový úkol je 

zpracováním de facto jen jedné z fází šířeji zamýšleného projektu. Dalo by se říci, že text jako takový 

vlastně nevytváří zcela konzistentní celek, neboť autor se nedostává k celému postupu analytické 

sociologie, ani neprovádí analýzy na úrovni teorie procesu veřejného mínění. Nicméně to nelze 
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s ohledem na předem daný záměr považovat za nedostatek práce, spíše naopak. Autor jasně a dobře 

prezentuje kontext širší, než je možné v rámci jednoho individuálního diplomového úkolu naplnit, 

nerezignuje na ambiciózní cíle a naopak si k nim programově vytváří cestu. Takto nahlíženo pak je 

propojení teoretické a empirické části naprosto v pořádku, neboť se v jistém smyslu se jedná o velmi 

dobře zpracovaný vztah celek – část. 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Práce má přehlednou strukturu. Argumentace je vystavěna logicky, jasně a srozumitelně.  

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

V teoretické části autor představuje velmi originální a pro další výzkumnou práci perspektivní 

propojení dvou koncepcí: teorie procesu veřejného mínění a postupů analytické sociologie. Jeho 

pojetí představuje přínos a velkou perspektivu pro obě oblasti, přičemž ty jsou pak v práci jednotlivě 

představeny ve zcela dostatečné šíři a hloubce. 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Za, v daném smyslu, empirickou část práce je třeba považovat především analýzu komunikačních 

struktur diskusí. Použitá metoda analýzy sociálních sítí je pro tyto účely zcela adekvátní a autor 

předvádí, že ji dokáže aplikovat velmi profesionálním způsobem, včetně kritické diskuse jejích 

možností, omezení a rizik. 

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Závěry autor prezentuje velmi korektním a otevřeným. Interpretace jsou v souladu s výsledky 

empirických analýz a zodpovídají stanovené otázky. Práce tak naplnila své cíle a v některých ohledech 

je určitě i překročila. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Text zcela naplňuje kritéria odborného textu. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje,…) 
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Autor používá vhodné zdroje literatury, s ohledem na zaměření je možné je považovat za úplné.  Co 

se týče dat, autor sám upozorňuje na analytické možnosti, které by poskytlo využití dalších 

druhů/variant dat. Nicméně vzhledem k tomu, jaké nadstandardní úsilí i dovednosti musel předvést 

pro možnost využití těch, s nimiž pracoval v tuto chvíli, je třeba aktuální datové zdroje považovat za 

velmi kvalitní a úplné. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazyková, stylistická a grafická stránka práce jsou na vysoké úrovni. Text je i přes zjevnou 

metodologickou a technickou náročnost čtivý.  

 

Celkové hodnocení práce 

Jedná se o vynikající diplomovou práci, profesionálně odvedenou a s velkým originálním přínosem. 

Autor předvedl hlubokou reflexi metodologických i teoretických koncepcí v soudobé sociologii, 

nebývalou schopnost koncepčního uvažování i velkou píli a dovednost v ne zcela obvyklé oblasti 

výpočetní matematiky a programování. Rozhodně doporučuji text přetavit do podoby odborného 

textu a publikovat. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

„Cílem empirické části práce je tedy popsat nadindividuální strukturu komunikace, která 

charakterizuje vzájemné uvědomování při vzniku kolektivního názoru.“ (s. 29) - Struktura komunikace 

je popsána velmi dobře, ale dokážeme na základě toho nějak charakterizovat proces/stav 

vzájemného uvědomování/uvědomění? 

Práce se (plánovitě) věnuje období, v němž je komunikační struktura stabilní. Lze na základě výsledků 

něco usuzovat na to, jaká struktura by byla nalezena v jiném období (s jinými tématy), jaká by byla její 

stabilita a zda v tom existují nějaké univerzální vzorce či nikoli? 

Podobná otázka se týká i překryvu mezi oblastmi – jak by asi vypadal obrázek struktur, kdybychom 

sledovali osoby v jeden časový okamžik v diskusích k různým tématům?  

 

Datum: 13. 6. 2016 

 

Podpis:  


