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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Cíl práce i výzkumné otázky jsou jasně formulovány. Práce je standardně strukturována na 
teoretické uchopení výzkumného problému a empirickou část, ve které je popsán výzkum trolování 
a jeho výsledky. Závěry se věnují z větší části trollingu jako interakčnímu jevu, zjištění se vztahem 
k maskulinitě resp feminitě jsou relativně omezené.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?

Autorka vychází převážně z domácí literatury a Goffmana, což je škoda. Světová odborná literatura 
o trollingu existuje a autorka by měla z ní vycházet. Klasickou prací je např.
Hardaker, C. (2013). “Uh.... not to be nitpicky, but… the past tense of drag is dragged, not drug.”: 
An overview of trolling strategies. Journal of Language Aggression and Conflict, 1(1), 58-86.

Jak je zacházeno s tváří v online diskuzích je popsáno např. v: 
Hopkinson, C. (2014). Face effects of verbal antagonism in online discussions. Brno studies in 
English, 40(1).

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?

Popis tvorby dat je docela stručný. Není jasné, z kolika diskuzí autorka vybírala a jestli se opírala o 
používání capslocku systematicky nebo také používala jiné způsoby zachycení trollingu. Rovněž 
není uvedeno, jak velká část diskuzí je „kontaminována“ trolováním, zda jen malá část či většina. 
Tyto základní charakteristiky tvorby a povahy vzorku nejsou uvedeny. V příloze jsou diskuze, ale 
nevím, jestli to jsou všechny nebo jen s trolováním nebo jen ilustrační.
Analýza dat byla z větší části induktivní.
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

Argumenty spočívají hlavně v kategorizaci jednotlivých aktérů a jejich strategií v diskuzích 
zasažených trolováním. Typologie i její zdůvodnění je přesvědčivé.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Dobrá.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
-

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Při pročítání záznamů diskuzí v příloze jsem měl pocit, že celá diskuze má formu vzájemného 
trolování. Najít momenty, kdy jde o věcnou komunikaci se mi nedařilo. Není trolování určitou 
formou „normální“ diskuze adolescentů při online hrách? 
V závěru autorka diskutuje zjištění, ale nijak je nedává do souvislosti s existujícími výzkumy 
trolování. Odpovídá nalezená typologie tomu, co se o trollingu už vyzkoumalo?

Celkové hodnocení práce: C

Datum: 29. 5. 2018 Podpis:

Katedra sociologie U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Institut sociologických studií tel. 420 - 251 080 241
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Email: jana.vojanova@fsv.cuni.cz, Web:   iss.fsv.cuni.cz  

2/2

http://iss.fsv.cuni.cz/

