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Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Sociologie
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Datum obhajoby : 21.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student představil svoji práci o struktuře veřejné komunikace na

zpravodajském serveru, a to včetně nejzajímavějších poznatků.
Vedoucí práce Jiří Vinopal přednesl svůj posudek, ve kterém
zdůraznil, že se jedná o poměrně nestandardní práci svým
teoretickým zakotvením i metodologií. Konkrétně cíl propojit
analytickou sociologii s teorií veřejného mínění a analýzou
internetových diskusí představuje ambiciózní cíl. Ten se ovšem
studentovi podařilo do značné míry naplnit. Práce nejen přináší
zajímavá meritorní zjištění, ale představuje potenciál pro další
publikační výstupy. Vedoucí práce poté položil několik otázek k
úvahám o dalším možném směřování takto orientované práce.
Následně svůj posudek přednesl oponent práce Petr Lupač, který
doporučil práci po drobných úpravách publikovat v odborném
časopise. Oponent dále uvedl několik výhrad, tj. jednak chybějící
zpracování předchozího výzkumu z prostředí sociálních médií,
jednak využitelnost techniky social network analysis při budování
agentního modelu, jednak arbitrární volbu výzkumného vzorku.
Student se s připomínkami vypořádal. Komise vypořádání shledala
jako přesvědčivé a shodla se na klasifikaci výborně.
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