
Posudek vedoucího diplomové práce – Bc. A. Kulhánkové 
 

        Předložená diplomová práce Bc. Anny Kulhánkové nese název – Role nových 

médií v politice. Napsána je na 66 stranách textu, doplněná – Seznamem zkratek 

(1s.), Seznamem pramenů a literatury (10 s.), Textovými přílohami (6 s.) a 

Obrazovými přílohami (11 s.). Práce má ucelenou, logickou strukturu – Úvod (3 s.), 

kap. Masová média (24 s.), kap. Nová média a sociální sítě (11 s.), kap. Nová média a 

politická scéna (15 s.), kap. Nová média a Arabské jaro (9 s.) a Závěr (4 s.). 

       Diplomantka si zvolila zajímavé a stále více aktuální a diskutované, odbornou i 

laickou veřejností, téma – úloha médií a zejména nových médií v politice. Autorka 

prostudovala a analyzovala značné množství odborné literatury, pramenů, 

publicistických článků, a názorů politiků i laické veřejnosti k danému tématu, a to 

tištěných i elektronických. Oceňuji, že pracuje s řadou pramenů a informací v 

anglickém a francouzském jazyce jak v samotném textu práce, tak i v přílohách. 

       V prvních dvou, převážně teoretických, kapitolách se autorka věnuje 

charakteristikám a rozborům odborné literatury k problematice místa, vlivu a 

působení masových médií, se zvláštním zřetelem na tzv. nová média, speciálně 

sociálních sítí v politice a ve společnosti obecně. V dalších dvou, tzv. praktických 

kapitolách, v kterých spatřuji hlavní přínos diplomové práce, se autorka zabývá 

analýzou vlivu zejména sociálních sítí na politické myšlení a jednání občanů. 

Nejdříve na příkladu našich voleb do poslanecké sněmovny a prvních přímých 

prezidentských voleb zkoumá působení českých politiků na sociálních sítích a 

možnou míru vlivu sociálních sítí v těchto událostech. Součástí této části je i 

podkapitola, kde diplomantka přibližuje přístup vybraných světových politiků k 

sociálním sítím, zejména vlivu sociálních sítí v posledních dvou prezidentských 

volbách v USA. V poslední, velmi zajímavé, kapitole se autorka na základě 

dostupných zdrojů a informací zamýšlí nad rolí sociálních sítí v tzv. Arabském jaru. V 

tomto ohledu mj. přibližuje protichůdné názory, které úlohu sociálních sítí v těchto 

procesech buď přeceňují, nebo naopak nedoceňují. Tento rozpor mezi přeceňováním, 

nebo nedoceňováním vlivu sociálních sítí v politice provází časté současné politické a 

politologické diskuse u nás i ve světě. 

         Diplomantka ve své diplomové práci prokázala hlubší zájem o zkoumanou 

problematiku a velmi dobré zvládnutí základů vědecké práce. Danou DP doporučuji k 

obhajobě. 

       Otázka k obhajobě: Ke kterému stanovisku na roli sociálních sítí v tzv. Arabském 

jaru se na základě práce nad svou DP přikláníte? A proč? 
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