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Základní charakteristika práce. 

Práce zkoumá využívání online platformy Facebook politickými stranami za účelem politického 

marketingu v kontextu voleb v roce 2014 (volby do Evropského parlamentu; komunální volby a 

přidružené senátní volby). V teoretické rovině práce vychází z teorie sociálních sítí (1.1) a teorie 

politického marketingu (1.3). Empirická část se opírá o autorovu obsahovou analýzu textového 

obsahu publikovaného politickými stranami na jejich facebookových stránkách v rámci předvolebních 

kampaní (vždy jeden měsíc před příslušnými volbami). Doplňkově práce využívá data z červnové vlny 

průzkumu Naše společnost agentury CVVM.  

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Samotný cíl práce je jasně formulován v Úvodu: 

 

„Cílem celé práce pak bylo zjištění, které strany se v kampaních svou propagací překrývaly, které cílily 

na stejná témata a tím pádem bojovaly o stejnou skupinu voličů. Pozornost byla věnována zejména 

prolínání komunikace etablovaných a antisystémových stan.“ (Úvod) 

 

Cíli práce dobře odpovídají následné hypotézy formulované v Metodologické části: 

 

H1: „Politické subjekty, zařazené pro potřeb práce do skupiny „antisystémové strany“ volí podobná 

témata a prezentují je ve stejných hodnotových rovinách.“ 

 

H2: „Politické strany zařazené do skupiny „etablované strany“ necílí na potenciální voliče 

antisystémových stran.“ 

 

H3: „Protestní hnutí věnují většinu své komunikace kritice etablovaných politických stran.“ 

 

Zmátla mě akorát formulaci cíle v Abstraktu, se kterou se čtenář setkává jako první a která je do 

značné míry odlišná od formulace cíle v Úvodu. 
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Problém ovšem vidím v tom, do jaké míry odpovídají stanovenému cíli závěry: V určitém bodě se totiž 

začne práce věnovat více než rozdílům v  zaměření příspěvků jednotlivých stran otázkám jiným: 

provázanosti online a offline reality, responsivitě stran vůči názorům voličů či schopnosti politických 

stran využívat potenciál online komunikace. Přechod k těmto tématům pro mě byl těžko 

pochopitelný, především proto, že mi nebylo jasné, kde autor nachází oporu pro svá tvrzení. Tomuto 

problému práce se věnuji níže v obsahovém hodnocení empirické části. 

 

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

Hlavní metodou práce je obsahová analýza příspěvků politiků (příspěvky či odpovědi veřejnosti 

nejsou analyzovány). Oceňuji především autorův detailní výklad technologické části postupu včetně 

uvedení konkrétních procedur pro automatizované získání dat. Díky tomu je autorův postup možné 

snáze replikovat. Navíc je na bakalářské úrovni ve společenských vědách využití automatizovaného 

procesu extrakce dat z internetu naprosto výjimečné a zároveň velmi užitečné, takže zasluhuje 

ocenění. 

 

Vymezení výběrového souboru je provedeno standardně a opodstatněně, takže k němu nemám 

výhrady.  

 

Trochu mi vadilo zmatení pojmů v části 2.5 (Proces obsahové analýzy), kdy autor zavádí pojem tag, 

pro který dokonce nabízí dvě synonyma (příznak, štítek), ale následně používá pojem značka, který 

vůbec nezavedl. Proč autor nejprve nabízí při zavádění pojmu několik alternativ (tag, příznak, štítek), 

když potom stejně využívá úplně jiné slovo (značka)? Pro systematicky orientovaného čtenáře je to 

lehce frustrující zážitek.  

 

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

text konzistentní celek? 

V tomto bodě považuji za problematické, kolik prostoru věnuje autor teorii sociálních sítí. Pokud 

uvážíme, že samotná autorova analýza se věnuje výhradně jen obsahu generovanému politickými 

subjekty bez zohlednění jakékoli interakce s veřejností, je nutné říct, že velká část teorie s empirickou 

částí nesouvisí nebo mi alespoň není jasné, jak by s ní souviset měla. Autor se tento postup snaží 

legitimizovat, když píše: „V sociální síti jsou tak pro změnu chování nebo mínění důležití zejména naši 

„přátelé“. Zejména tento poznatek je pro mnou práci důležitý, jelikož kvalitní marketing na sociálních 

sítích vychází z principu „virálního“ šíření, tedy že uživatelé obsah dobrovolně sami šíří.“ (s. 12–13) 

V empirické části se ale autor šíření obsahu nijak nevěnuje, chování uživatelů nehraje v analýze 

žádnou roli.  

 

Využití teorie politického marketingu je vzhledem k empirické části dobře obhajitelné, nicméně bylo 

by užitečné práci obohatit ještě o teorii, která by se úžeji pojila k vlastním cílům a hypotézám. 

Hypotézy se takto v práci objevují jaksi odnikud, nikoliv v návaznosti na teorii. 

 

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

strukturu? 

Pokud pominu nedostatek popsaný v předchozím odstavci, má práce přehlednou strukturu. Text je 

kvalitní a v zásadě logicky vystavěn. 
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OBSAH PRÁCE 

 

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

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

 Ohledně relevance použité teorie ve vztahu k záměru práce (resp. ve vztahu k empirické části) jsem 

se vyjádřil výše. Pokud bych ale měl kvalitu teoretické části posoudit samostatně, tj. nehledě na 

propojení s empirickou částí, jde o kvalitní, čtivý a zajímavý text, který se podle mého soudu 

pohybuje nad standardem bakalářských prací. 

 

Přesto bych chtěl autora upozornit na dvě místa, která mohla být lepší: Zaprvé, informace o voličích 

stran na základě průzkumu CVVM podávané volně v textu nefungují. Je extrémně obtížné udržet 

v hlavě informace o charakteristikách voličů sedmi subjektů, pokud jsou rozptýleny do textu přes 

několik stran. Autor měl raději zvolit tabulku, případně grafickou reprezentaci, aby čtenáři umožnil 

elektorát stran efektivně porovnat.  

 

Zadruhé, umím si představit, že některá tvrzení by vyvolala nesouhlas mezi marketéry. Například 

autor uvádí o politickém marketingu ve vztahu k ekonomickému marketingu: 

 

„Mnohem větší důraz se klade na získání informací o preferencích na straně poptávky, ale zároveň 

politická strana nesmí být neomezeně vstřícná všem segmentům na trhu, jelikož by tak mohla voliče 

spíše odrazovat.“ (s. 28) Autor potom dále píše: 

 

„Rozdíl mezi politickým a ekonomickým marketingem je také v tom, že politický marketing 

musí být přesně cílen.“ (s. 28)  

 

Taková tvrzení jsou alespoň pro mě silně kontra-intuitivní a zasloužila by si proto podle mého názoru 

pečlivěji doložit. 

 

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

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

Provést samostatně kvalitní obsahovou analýzu je náročný úkol a na úrovni bakalářské práce podle 

mě nadstandardní. Je potřeba ocenit ambici práce, schopnost vymezit své téma a efektivně sebrat 

data. K samotnému vyhodnocení dat mám ale řadu připomínek: 

 

1) Autor opomíjí téma reliability, a sice na dvou rovinách. Zaprvé téma neproblematizuje. Uvádí, že 

„prostřednictvím [obsahové analýzy] je možné reliabilně a strukturovaně zpracovat velké množství 

dat.“ (36). Důležité ale je, že obsahová analýza není reliabilní automaticky, ale umožňuje reliabilitu 

měřit. Autor měl uvést, že předpokladem reliability je, že více soudců posuzuje jednotky analýzy 

konzistentně. Je v pořádku, že autor v rámci bakalářské práce interpersonální reliabilitu netestoval, 

ale měl by tento zásadní požadavek na tento typ analýzy explicitně uvést. Opomenutí reliability se 

projevuje ve druhé rovině, kdy autor nenechává čtenáře nahlédnout pod pokličku svého vaření, takže 

čtenář může k datům pojmout nedůvěru. Například ve druhém odstavci na s. 42 jsem si nebyl jistý, 

jak mohla vypadat různá prohlášení, která autor ve smyslu tohoto odstavce kategorizoval. Velmi bych 

ocenil uvedení příkladů včetně nějakých hraničních a problematických. 
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2) Autor kategorizoval analyzovaný obsah do velkého množství kategorií (tagů), což klade velkou 

výzvu na smysluplnou interpretaci dat. Osobně bych doporučoval kategorie slučovat do menšího 

množství kategorií vyššího řádu obecnosti, aby byly výsledky analýzy přehlednější. I při zachování 

počtu tagů by ale bylo vhodné ty nejčastější nějak tabelovat nebo graficky zobrazit (nad rámec archů 

v příloze), aby si čtenář mohl udělat obrázek o rozdílech mezi politickými stranami. Strany 48–54 

představují v podobě dlouhých textů s obrovským množstvím čísel těžko stravitelné sousto. Graficky 

nebo v tabulce by též měl být znázorněn podíl kladných, resp. záporných obsahů, jinak se z textu 

těžko doluje. Také jsem se celou dobu domníval, že součet kladných a záporných sdělení by se měl 

pro danou stranu rovnat počtu všech sdělení. U některých stran to funguje, ale pak u ODS a TOP 09 

součty nesedí. Jedná se o překlepy, nebo jsem systém špatně pochopil? 

 

3) Smyslem obsahové analýzy jako výzkumné techniky je kvantitativní analýza. Od s. 54 ale začíná do 

textu postupně pronikat kvalitativní perspektiva, ke které se obecně vážou jiné požadavky. Jedním 

z nich je demonstrace tvrzení konkrétními případy a ilustracemi, zpravidla citacemi. Jinak dochází 

k tomu, že autor předkládá tvrzení, která jsou pro čtenáře nejen neověřitelná, ale ani není možné 

říct, do jaké míry vyplývají z dat a do jaké míry jsou odrazem autorových interpretací. Je to poměrně 

zásadní problém druhé části empirické analýzy, proto uvedu více příkladů: 

 

„Obecně je ale možné tvrdit, že strana cílí zejména na voliče, kteří nesouhlasí s evropskou integrací, 

vstřícnou politikou vůči migrantům a obecně s politikou v současnosti vládnoucího establishmentu. 

Segmentem, na který DSSS cílí, je tak skupina velmi rozhořčených, xenofobních osob, spíše s nižším 

vzděláním a příjmem.“ (s. 57) - - - Tento závěr zoufalé křičí po doložení konkrétními obsahy 

publikovanými stranou DSSS. Nesouhlas s „evropskou integrací, vstřícnou politikou vůči migrantům a 

obecně s politikou v současnosti vládnoucího establishmentu“ v žádném případě neimplikuje 

xenofobní osoby s nižším příjmem a vzděláním. Takový závěr, pokud má být empiricky ukotveným 

výstupem analýzy, a nejen pouze vyjádřením osobního přesvědčení, potřebuje mnohem silněji 

podložit. 

 

V několika případech autor tvrdí, že strany používají spin-doctoring (s. 57, 59, 60), tedy záměrné 

manipulování realitou, ale tvrzení nedokládá konkrétními výroky stran, ale zpravidla je jen 

konstatuje: „V její propagaci je možné pozorovat i prvky spin-doctoringu a vytváření nepřítele.“ (s. 

57) Takto bez „důkazů“ nelze předkládat platné závěry analýzy. Tento problém výrazně podrývá 

věrohodnost celé sekce 3.2.  

 

4) Když autor v sekci 3.3 vyhodnocuje své hypotézy, bylo by vhodné uvést nějaká čísla pro podporu 

své argumentace. Takto to stojí trochu na vodě a neodpovídá skutečnosti, že jde o kvantitativní 

analýzu. 

 

5) Negativní překvapení pro mě představovaly poslední stránky práce, kdy autor začíná zčistajasna 

předkládat tvrzení, která nejsou nijak navázána na jeho data a provedenou analýzu. Na posledních 

dvou stránkách se dozvídáme, že: 

 

„Strany virtuální prostor a reálný svět pojímají jako dvě zcela jiná, jinak segmentovaná a jinak 

vytvořená prostředí, nikoliv jako provázané sféry.“ (s. 65) Autor přitom nepředkládá žádnou analýzu 

chování stran v offline světě, natož porovnání.  

 



 

5 
 

„Stejně tak lze pozorovat i nízkou aktivitu stran ve směru snahy o získání názoru voličů.“ (s. 65) V celé 

práci se neobjevuje nic, co by aktivity směřující k získání názoru voličů měřilo. 

 

„Potenciál sociálních sítí ve smyslu ohromných možností zpětné vazby, formování produktu a širší 

participace tak strany překvapivě nevyužívají.“ (s. 65) Opět není vůbec jasné, jak autor k tomuto 

závěru došel, jaká kritéria zohledňoval, jaké byly jeho indikátory. 

 

6) Má jít o komparativní studii, ale text je převážně strukturován podle jednotlivých stran a 

neobsahuje samostatné oddíly určené explicitní komparaci. Část práce je tak ponechána na čtenáři, 

který musí komparaci provádět sám. 

 

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). 

Práce se od určitého bodu začala ubírat špatným směrem. Autor opustil kvantitativní obsahovou 

analýzu (jejíž výsledky měly být prezentovány pečlivěji, nejen nestrukturovaně v textu) a začal 

formulovat kvalitativní závěry, které ale dostatečně nedoložil. Poté se uchýlil ke spekulativním 

závěrům, u kterých vůbec není jasné, jak by mohly vycházet z provedené obsahové analýzy. Tento 

neduh se projevuje i v Závěru, jehož velká část je vzhledem k provedené analýze nerelevantní a nemá 

charakter závěrů zřetelně podložených empirickou analýzou v textu. Jak může např. autor říct, že 

české politické strany nedosahují parametrů interakcí, které předvídal Castells, když v celé práci 

nehovoří o tom, že by analyzoval jakékoliv interakce?  

 

Zajímavé je nicméně zjištění o překryvu komunikace mezi koaličními stranami. Zajímavé je také 

zjištění o překryvu komunikace ODS a DSSS. Obě tato zjištění by sice bylo lepší v těle práce jasněji a 

explicitně doložit, nicméně je možné si představit, že vycházejí z provedené obsahové analýzy.  

 

Ve světle této kritiky je třeba zdůraznit, že práce měla mnohem větší potenciál, kdyby autor zůstal 

věrný své metodě a ve svých závěrech se opíral o svá kvantitativní data z obsahové analýzy. Práce 

s daty v textu by měla být jasnější – tabulky, explicitní porovnání., nikoliv popis různých stran 

samostatně, apod. Proč například autor nijak nevytěžil myšlenku, že „Z poměru udělených označení 

To se mi líbí vůči počtu fanoušků stránky bylo následně možné relativně určit, jaký měl status na 

fanoušky stránky dopad.“ (s. 41) Tato zajímavá myšlenka nikdy nenašla v empirické části své 

naplnění. 

 

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.) 

Rozsah práce je v pořádku. Citace formou poznámek pod čarou s uvedením celého zdroje na stránce 

výskytu odkazu jsou méně často používanou, ale standardní formou.  

 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 
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Výběr a rozsah citovaných zdrojů odpovídá požadavkům běžně kladeným na bakalářskou práci nebo 

je dokonce překračuje.  

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jazykově (stylisticky, ale i gramaticky) předložil autor nadstandardní bakalářskou práci s naprostým 

minimem pravopisných chyb nebo stylistických neobratností. Grafická úprava práce je standardní. 

 

Další poznámky 

  Nerozumím výrazu echo-japonec (s. 53). 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Díky silnému jazykovému projevu, čtivosti a svižnosti vzbuzuje práce poměrně velká očekávání. 

Dlouho jsem si myslel, že čtu výbornou práci. Postupem času se ale začaly hromadit nedostatky. 

Z hlediska významu považuji za nejdůležitější čtyři z nich: 

- teoretická část (teorie sociálních sítí) nesouvisí s empirickou částí (analýza obsahu publikovaného 

politickými stranami) 

- výsledky obsahové analýzy jsou prezentovány velmi nestravitelně formou dlouhých úseků textu 

s mnoha čísly, takže hodnota analýzy zůstává do značné míry utopena 

- řada závěrů spíše kvalitativního charakteru se objevuje bez doložení daty a působí proto 

nepřesvědčivě 

- v závěru autor předkládá tvrzení, která nejen že daty nedokládá, ale ani si neumím představit, jak by 

mohly být tyto závěry z jeho dat odvozeny 

 

Protože jazykově je práce zdařilá, ambice práce je poměrně velká a zvolená metoda je vzhledem ke 

stupni studia poměrně náročná, navrhuji navzdory těmto nedostatkům hodnotit práci klasifikačním 

stupněm „dobře“. 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Budu rád, když se autor během obhajoby vyjádří k různým bodům tohoto posudku a nebráním se 

diskusi o oprávněnosti mých připomínek. Rozhodně bych ale rád, aby autor adresoval následující: 

 

- Existuje podle autora vazba mezi teorií sociálních sítí a jím prováděnou obsahovou analýzou? 

- Proč se autor rozhodl provádět analýzu na úrovni tak velkého množství kategorií (tagů) a nepokusil 

se kategorie sloučit do kategorií vyššího řádu, které by mezi sebou snáze porovnal?  

-  Jak autor dospěl k závěrům citovaným výše v bodě 3) a 5) kolonky Hodnocení kvality empirické části 

práce? 

 

Datum:  

 

Podpis:  

 

 

 


