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Základní charakteristika práce 

Předložená práce testuje teorii spirály mlčení, která se snaží vysvětlovat utváření veřejného mínění. 

Autor práce tak činí pomocí analýzy sociálních sítí, což je metoda založená na studiu vztahů mezi aktéry, 

a využívá k tomu data z diskuze na vlivném zpravodajském serveru k tématu voleb v USA. Výsledky 

analýzy přesvědčivě, byť s limity, jichž si je autor dobře vědom a poukazuje na ně, svědčí v neprospěch 

teorie spirály mlčení.  Celkově se jedná o dobře napsanou originální práci, která má potenciál být 

prohloubena dalším výzkumem. 

 

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

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování…) 

Teoretická část je nesmírně čtivou a detailní sondou do problematiky teorie spirály mlčení. Autor 

vykazuje schopnost kriticky pracovat s množstvím pramenů, které jsou v drtivé většině zahraniční, a 

také je dovedně systematizuje, takže teoretická část práce působí uceleně. Schopnost práce 

s literaturou je obohacena i schopností porozumět značně komplikovaných metodám výzkumu 

(strukturní modely či meta-analýza), jimž autor rozumí a korektně je prezentuje, přestože jejich znalost 

výrazně sahá za hranice bakalářského studia. Obzvlášť silný je prvek provázanosti při přechodu od 

spirály mlčení k síťové perspektivě. Mimo logické a konceptuální návaznosti je devizou teoretické části 

také značná informační bohatost, díky níž může tento text směle sloužit jako přehledný úvod do 

daného tématu. Silnou stránkou je také zohlednění konceptů a teorií, které se k tématu váží nepřímo 

(difuze inovací či názorové vůdcovství), a poukázání na jejich relevanci pro téma předložené práce. 

Jediné, co by mohlo působit možná poněkud problematicky především pro čtenáře neznalé analýzy 

sociálních sítí (SNA), je její zmínění, leč nepředstavení, v této části práce. Autor mohl možná jen v jedné 

či dvou větách naznačit, o čem tento přístup je již v teoretické části textu, protože neznalý čtenář se to 

dozvídá až v části metodologické, tedy poté, co již byl vystaven řadě pojmů a konceptů souvisejících se 

SNA. 

 

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

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

Text je členěn nejen na teoretickou a empirickou část, ale na teoretickou, metodologickou a 

empirickou, přičemž poslední jmenovaná má charakter demonstrativní aplikace SNA spíše než 

substantivního výzkumu. To je z textu jasně patrné a izolovaně i jako celek to dává smysl. 

Také metodologická část práce svědčí o značné šíři i hloubce autorových znalostí, když přehledně 

představuje základní (míry centrality) i pokročilé (detekce komunit) partie SNA. Přehledná a jasně 

argumentovaná je i operacionalizace teoretických propozic teorie spirály mlčení pomocí SNA. Metody 

zvolené k vyjádření teoretických konceptů jsou adekvátně a nadto kreativně zvoleny, neboť – jak sám 

autor upozorňuje – předchozího výzkumu tohoto typu je málo. Výzkumy předchozí autor navíc 

podrobuje detailní analýze a kde je to nutné, tak i kritice. Tím zároveň předkládá přesvědčivé 

argumenty pro vlastní uchopení dané problematiky. Bohužel, s představenými a užitými, či spíše 



nevyužitými, metodami se pojí i jediný větší nedostatek celé práce. V metodologické části jsou 

představeny tři míry centrality (degree, betweenness a closeness), které mají poskytnout „plastický 

popis konkrétních aktérů“ (s. 23), nicméně není jasné, jak a proč je takový popis nutný. Navíc, 

betweenness ani closeness nejsou dále v empirické části jakkoliv využity. Při představení průměru 

degree (s. 23) bohužel autor opomíjí komplementární míru směrodatné odchylky degree. Tato míra je 

alternativou k centralizaci degree a umožňuje tedy posoudit míru koncentrace vazeb kolem centrálních 

aktérů. Pokud by ji autor užil, pak by nejspíše došel k opačnému závěru, než že jsou dané sítě 

decentralizované (s. 33) – při takové interpretaci je totiž nutné přihlédnout k počtu uzlů v síti, což právě 

směrodatná odchylka degree umožňuje (a že jsou sítě centralizované dokládají i přiložené histogramy 

a sám autor komentářem, že se rozdělení degree podobá power law distribuci, s. 32). Souvisejícím 

drobným prohřeškem je pak odkaz na clustering coefficient na s. 25, který však autor nikde nedefinuje.  

Je na místě ještě vyzdvihnout tvořivou práci autora při obstarání si vhodného datového souboru. Ten 

je vybrán s ohledem na teorii a přestože není optimální a obsahuje určité chyby, autor na ně korektně 

upozorňuje a v rámci možností je i napravuje. 

 

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). 

S výjimkou interpretace sítí jako decentralizovaných (s. 33; viz předchozí komentář) je interpretace 

analýz korektní, je dobře vztáhnuta k výzkumné otázce a zejména chvályhodné je opakované 

upozorňování na nedostatky plynoucí z podoby dat. Při interpretaci výsledků navíc autor skvěle 

vztahuje svá zjištění ke kontextu (s. 40). Dobrým postřehem je i interpretace výsledků edge-

betweenness algoritmu (s. 39), kde by bylo ještě možné doplnit, že se daný výsledek od ostatních liší 

nejen kvůli nutnosti odebrat velké množství vazeb, ale také kvůli tomu, že výsledné podskupiny jsou 

málo husté (vlivem celkově nízké hustoty). 

Terminologickou poznámka – „potvrzovat hypotézy“ (s. 34, ale i jinde) přísně vzato nelze, lze pouze 

koroborovat či vyvracet. 

V empirické části jsou porovnávány přechody aktérů mezi skupinami a také porovnávána jejich 

průměrná degree. V konvenčním výzkumu by bylo na místě použít adekvátní statistické (test dobré 

shody, t-test apod.). V SNA je toto daleko komplikovanější kvůli narušení předpokladu nezávislosti 

pozorování (uzly jsou naopak interdependentní) a proto by bylo příliš očekávat složitější testování 

vhodné pro interdependentní data v bakalářské práci. Nicméně dojem z práce trochu kazí, že tato 

situace nebyla např. vysvětlena v poznámce pod čarou nebo v jednom odstavci metodologické části. 

Čtenář neznalý SNA se tak může právem domnívat, že absencí klasických testů byla analytická číst 

poškozena, přičemž nemá možnost dozvědět se, proč tomu tak je a že ani zahrnutí kontingenční 

tabulky či dvou-výběrového t-testu by nepomohlo. 

 

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.) 

Autor pracuje s velkým množstvím zahraničních odborných zdrojů. Činí tak korektně z citačního 

hlediska a s velkým (dlužno dodat, že kritickým) přehledem z hlediska odborného. Myšlenky autora 

jsou vždy jasně odlišeny od citované literatury. 



 

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

literatura, datové zdroje…) 

Informační zdroje užité v práci jsou adekvátní. Data využitá k demonstraci navrženého postupu měření 

spirály mlčení pomocí SNA jsou sice problematická, autor si je však tohoto nedostatku dobře vědom, 

upozorňuje na něj a v rámci možností se s ním zdárně vypořádává. Samotné obstarání si datového 

souboru je známkou značné invenčnosti na straně autora. 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je logicky členěná a jednotlivé části jsou bezchybně propojené, což dohromady dává vzniknout 

organickému celku. Je nutné vyzdvihnout výbornou čtivost textu, zejména v teoretické části. Místy je 

text až poutavý, aniž by tím trpěla odborná stránka věci. 

V číslování grafů je bohužel chyba vzniklá nejspíše označením jednoho obrázku jako tabulky (např. 

odkaz na tabulku 5-4 je ve skutečnosti odkazem na tabulku 5-5). Text je jinak přehledně graficky 

upravený. 

Místy se v textu vyskytují drobné překlepy (s. 13, 30, 39, 43), ne zcela obratný překlad („kolaborující 

vědci“ na s. 22) či drobné faktografické nesrovnalosti („na britském Harvardu“, s. 6). 

 

Otázky a náměty k obhajobě 

Autor načrtává na s. 42 možný další postup výzkumu. Pro obhajobu by bylo zajímavé přiblížit takový 

návrh výzkumu spirály mlčení v reálném světě, popř. v laboratoři. Jak by autor postupoval dál, kdyby 

měl k dispozici potřebné finanční i materiální prostředky a čas? Co by měřil, s jakými respondenty, jak 

by data analyzoval? 

 

Celkové hodnocení 

Jedná se o vynikající závěrečnou práci, která by mohla v mnoha ohledech sloužit jako předloha pro 

texty na této úrovni, přičemž je přínosná i odborně. S autorem bylo potěšením na vzniku textu 

spolupracovat. S přihlédnutím k výše zmíněným skutečnostem nelze předloženou práci hodnotit jinak 

než jako výbornou.  

 

Dne 22. 8. 2017 v Melbourne, Austrálie, 

 

 

          Mgr. Tomáš Diviák 

 


