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Posudek bakalářské práce 

 
Název práce: Efekt manipulace s výsledky vyhledávání 

Řešitel práce: Ema Juranová 

Vedoucí práce: Mgr. Josef Šlerka 

Oponent práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. 

 

Slovní hodnocení práce 

Práce se věnuje vztahu mezi výsledky vyhledávání a ovlivňování veřejného mínění, přesněji 

řečeno na vytváření preferencí ve vztahu k produktům a lidem. V teoretické části práce je 

jasným a přehledným způsobem popsán princip fungování vyhledávačů, v další části je 

teoreticky popsán vztah mezi fungováním médií a výsledky voleb a jsou zde popsány i možnosti 

mediální manipulace a ovlivňování voleb. V dalším textu jsou podrobně rozebrány experimenty 

s manipulací veřejným míněním ve USA a v Indii, které dobře ilustrují, jaké efekty tato 

technika může přinést a zakládají vhodnou platformu pro praktickou část práce.  

V této praktické části je popsán výzkum, který na příkladu osmi českých politických osobností 

rozpracovává zajímavou analýzu potenciální favorizace politiků ze strany vyhledávače. Tento 

výzkum hodnotím jako metodologicky dobře zpracovaný a odpovídající bakalářské úrovni 

práce 

V rámci doplňujících otázek bych se v rámci obhajoby zeptal, zda se (dle názoru autorky) dá 

mluvit o (záměrné) favorizaci určité politické osobnosti na základě prostého poměru 

neutrálních a negativních výrazů v našeptávači.  
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Hodnotící tabulka 

 

Aspekt kval. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

Práce splnila zadaný bakalářský úkol. Práce 
je logicky členěna.  

40 (40) bodů 

přínos a novost 
práce 

Práce je přínosná a potenciálně využitelná 
jako základ pro kvalitní diplomovou práci.  

20 (20) bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je přiměřený 
bakalářské práci. 

20 (20) bodů 

slohové zpracování Práce je psána poměrně čtivě, má 
odpovídající rozsah. 

15 (15) bodů 

gramatika textu Práce neobsahuje zásadní gramatické chyby 
a překlepy, případné chyby lze považovat za 
marginální (nelíbí se mi např. v abstraktu 
spojení “vyšší webová stránka ve výsledcích 
vyhledávání“). 

5 (2) bodů 

      

CELKEM   97 bodů 

 

Výsledné hodnocení práce  

Celkově konstatuji, že autorka si zvolila a dobře zpracovala zajímavé téma a splnila nároky, 

které klademe na bakalářskou práci. Ze způsobu zpracování si odnáším pozitivní dojem, 

navrhuji práci hodnotit známkou výborně a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 27.8.2017    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 


