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KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Práce má jasně formulovaný záměr, i výzkumnou otázku a závěry jim odpovídají. 

 

 

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

Ano, aplikace představené metody je jedním hlavních cílů.  

 

 

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

text konzistentní celek? 

Jednotlivé části práce jsou vyvážené a vzájemně dobře propojené. 

 

 

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

strukturu? 

Argumentace a text práce jsou vystavěny logicky a srozumitelně, práce má přehlednou strukturu. 
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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,…). 

V práci je teoretická rovina zpracována dostatečným způsobem, v adekvátní šíři i hloubce.  

 

 

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

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

Zvolený postup analýzy sociálních sítí je adekvátní a sám je jedním z cílů práce. Konkrétní postupy a 

míry SNA jsou zvoleny vhodně a náležitě argumentovány v kontextu ověřovaných hypotéz.  

 

Samozřejmě oceňuji velmi pečlivý a sebereflektivní přístup autora, který při provádění analýz nalezl a 

korektně reportuje celou řadu problémů a omezení; ovšem ocenil bych také větší snahu se (alespoň s 

některými) technickými a metodologickými omezeními, pokusit vypořádat ještě v rámci této práce 

(zejm. např. chybné stažení dat a binarita vazeb, nulové outdegree u kmenových uživatelů, ad.).  

 

Mezi oblasti, v nichž postrádám pokus o vylepšení práce a jejích závěrů, patří také propojení 

s realitou mimo diskusi iDnes.  

Za prvé, označovat skupinu čítající 30 % vzorku jako majoritu, mi přijde velmi diskutabilní. A to 

obzvlášť když protikladná skupina čítá „podobných“ cca 21 %, a zejména pak pokud evidentně 

empiricky nejsilnější skupinou jsou neutrální/nerozhodní se 49 %. Domnívám se, že tato konstelace 

sama o sobě není příznivá pro ověřování hypotéz formulovaných na základě teorie spirály mlčení; 

ovšem také, že autor měl možnosti, jak s ní přece jen dále empiricky pracovat. Napadá mne pokusit 

se o odlišné kódování skupin, které by nějakým způsobem (samozřejmě ale ne moc násilně) 

zredukovalo podíl neutrálních. Možná by šla vymyslet i hypotéza v oblasti spirály mlčení, která by 

právě na tuto situaci reagovala – např. že v konstelaci dominance neutrálních/nerozhodných postojů 

(jinou běžnou terminologií v situaci nízké krystalizace veřejného mínění) se spirála mlčení neprojeví, 

neboť… (a zde ponechávám záměrně otevřené, aby měl autor o čem přemýšlet k obhajobě práce).  

Za druhé, a částečně v návaznosti na předchozí, autor zcela ponechává stranou realitu vně diskuse 

iDnes. Přispěvatelé ale přece neberou informaci o „dominantním názoru“ pouze z dané diskuse, 

velmi pravděpodobně ani z článků, pod nimiž diskutují, ale (také) z běžného reálného světa. 

Definovat „dominantní postoj“, který by měl podle teorie roztáčet spirálu mlčení zcela bez tohoto 

kontextu, mi přijde jako chybná úvaha. (Nevím jistě, ale tuším, že klasické průzkumy veřejného 

mínění o podpoře kandidátů již v tu dobu existovaly i v ČR, zástupně by se dala použít například také 

základní analýza mediálních obsahů.) Autor takto analyzuje uměle separovaný výsek reality, který 

sám o sobě vůbec nemusí existovat, resp. nemusí mít jakoukoli relevanci pro společenské procesy.  

A koneckonců za třetí, ani při práci s časovým vývojem není vůbec počítáno s reálnými událostmi. 

Jistě, že spirálu mlčení může rozvinout samotná existence dominantního názoru, bez ohledu na to, co 

se reálně ve světě děje. Ovšem tady tomu tak zjevně nebylo. Konkrétních reálných událostí před 

prezidentskými volbami bylo mediálně prezentováno naopak tolik a tak často, že s proměnami 

názorů i poměry skupin pro oba kandidáty, bychom měli v první řadě počítat právě s ohledem na ně, 

nikoli je považovat primárně za důsledek procesu spirály mlčení.  
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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). 

...v návaznosti na předchozí bod: samozřejmě nepodezřívám autora z toho, že by si tyto věci 

neuvědomoval. Má kritika směřuje k tomu, že je prakticky vůbec nezohlednil v práci – ať už jako 

pomocné datové zdroje, jako náměty pro změnu postupů nebo třeba i hypotéz, a dokonce ani jako 

kontext pro interpretaci závěrů. Diskuse a závěry proto oceňuji a podle mne jsou v souladu se záměry 

autora v rovině metodologické, tj. s ohledem na metodologické a technické řešení úkolu ověřovat 

teorii spirály mlčení pomocí SNA. Na druhou stranu, každá metodologická úloha má směřovat 

k tomu, aby byla aplikovatelná v rámci meritorní oblasti, a tímto záměrem musí být proto sama také 

formována. A v této rovině práce svých možností podle mne nedosáhla, zejména kvůli nedostatkům 

zmíněným výše.  

 

 

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.) 

Kritéria odborného textu jsou splněna.  

Odkazy na zdroj by se měly objevit u citací znění otázek na názorové vůdcovství na str. 18.  

 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Autor používá informační zdroje adekvátní cílům práce. 

 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Text je psán jasným, srozumitelným a čtivým způsobem. Doporučil bych jej ale odlehčit od 

deskriptivních informací o hodnotách jednotlivých koeficientů (zejm. kap. 5.2 a 5.3.) a ty ponechat 

pouze v tabulkách. V textu se objevuje celkem dost překlepů nebo stylistických chyb (např. také 

chybný odkaz na tabulku 5-6 na str. 39), které by se po důkladnějším závěrečném čtení vyskytovat 

nemusely… 

 

Další poznámky 

Oceňuji samostatné zpracování kapitoly Limity práce a Návrhy dalšího postupu, díky kterým je 

zřejmé, že autor o věci skutečně přemýšlí a že silně cítí nedostatky výsledků prezentovaných v práci. 

Chápu, že to je koneckonců v této situaci hlavním závěrem práce, takže je jasné, že kromě toho 

vlastně v kapitole Závěr mnoho dalšího není. Nicméně přece jen zde mohla být nabytá zkušenost 

trochu šířeji a systematičtěji shrnuta ve světle úvodních kapitol o teorii spirály mlčení a možnostech 

využití SNA v oblasti zkoumání veřejného mínění obecně. 
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Celkové hodnocení práce 

Posuzuji-li práci jako metodologický pokus o aplikaci SNA v oblasti teorie spirály mlčení (s cílem 

„…propojení teorie spirály mlčení s analýzou sociálních sítí“, pak rozhodně vidím originální a jasný 

záměr, jeho adekvátní obhájení, dostatečné teoreticko-metodologické představení obou klíčových 

oblastí, jasnou a dobře argumentovanou stavbu hypotéz, v principu technicky adekvátní postup 

analýzy, sebereflexi omezení a korektní formulaci závěrů. Po této stránce tudíž práci považuji za velmi 

zdařilou. Nicméně shledávám v ní také několik nedostatků, které by se ani v převážně metodologicky 

zaměřené práci zaměřené na „…propojení teorie spirály mlčení s analýzou sociálních sítí“ objevovat 

neměly, a které jsou popsány výše. Celkové hodnocení tudíž práce není výborné, nýbrž „jen“ velmi 

dobré.  

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Uvítám vyjádření autora k výhradám, které jsem formuloval u příslušných bodů výše. 
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