
Posudek na diplomovou práci Pavla Peška Výměny názorů na Facebooku – diskuse a jejich aktéři 

 

V úvodu (str. 8) autor jasně vymezuje cíl práce a podrobně rozpracovává své výzkumné téma: 
porozumění facebookovým diskusím, interakcím mezi jednotlivými uživateli a hlavně jejich motivacím 
k zapojení se do veřejně přístupných diskusí.  

 

Na úvod konstatuji, že práci hodnotím jako velmi dobrou. Má jasně vymezené téma a výzkumné 
otázky, adekvátně tomu volí výzkumný design a metodu (diskurzivní analýza, zakotvená teorie). Jako 
relevantní se jeví také teoretická východiska, jakkoliv zůstává otevřené, nakolik jsou nosná (Goffman 
a zejména McLuhan). Kromě toho je práce napsaná velmi slušným jazykem, má také jasnou a 
přehlednou strukturu a návaznost jednotlivých částí. Osobně nejvíce oceňuji fakt, že autor dokázal 
překonat svůj původní předpoklad, že určitý typ uživatelů FB v diskusích reaguje vždy (systematicky, 
konzistentně) určitým typem, uživatelé jsou tedy flexibilní a dokáží hrát různé role. Jako další 
pozitivní přínos vidím identifikaci osmi rolí, které uživatelé hrají na FB: označovatel, vtipálek, troll, 
kritik, moralista, expert, útočník a fanoušek. Kritické poznámky jsou proto míněny spíše jako 
konstruktivní snaha upozornit na možná slabší místa práce, případně otevřít debatu a projasnit 
některé méně jasné okruhy problémů.  

1. FB neodpovídá definici klasického masmédia – charakteristické je zde setření rozdílu mezi 
publikem a původci komunikace (komunikátorem). Publikum samo vytváří obsah, dochází tak 
k obousměrnému toku informací. Rozsáhlé prezentace různých definit médií (str. 10 a pak 
str. 12 a dále) se mi zdají v tomto kontextu trochu nadbytečné.  

2. Přiznám se, že mám sám dlouhodobě problém s rozlišením médií na horká a chladná. 
Osobně se mi zdá nosné takto rozlišovat třeba umělecké žánry (epika vs. lyrika, pravoslavná 
vs. protestantská bohoslužba) spíše než média (McLuhan). Podobně pak s příslušnými 
pasážemi v DP (str. 11-12). Pešek zde dochází k rozlišení horkých a chladným médií jako těch, 
která vyžadují nasazení méně smyslů, a tedy pasivitu, nebo naopak aktivitu publika, a tedy 
nasazení vícero smyslů. Osobně nevidím důvod, proč by měl být film horkým médiem (údajně 
je extenzí pouze jednoho smyslu) v kontrastu k televizi (extenze vícero smyslů). Jedině snad 
němý film? Podobně není obhájeno, proč je televize viděna jako chladné médium poskytující 
informací méně (jako řeč nebo telefon)? Spíše existují autoři tvrdící, že s televizí přišel 
nadbytek a přehlcení informacemi a spolu s tím pasivita publika (Lipovetsky, Keller). Podobně 
nevím, zda je dostatečně vysvětleno, že internet údajně nezprostředkovává jasně danou 
informaci, a proto nutí aktivně zapojit více než jeden smysl. Nejde ale spíše o zapojení 
rozumu, zkušeností, intuice nebo jak ukazuje samotná diplomová práce – emocí – spíše než 
smyslů? S tím souvisí rozporné konstatování (str. 30), že internet díky většímu množství 
sdílených informací a vyšší míře participace publika vytváří chladné médium (to by ale mělo 
být podle úvodních definic autora DP charakteristické menším množstvím informací). 
Formulačně je pak problém slibovat osvětlit rozdíl na příkladu symfonického koncertu, který 
však čtenář v DP nedostane (str. 11). Hlavní výtka v této souvislosti pak ovšem je, nakolik 
McLuhanův koncept pomáhá interpretovat hlavní tématiku typologie interakcí na FB a 
motivaci jejich účastníků se do těchto interakcí zapojovat. Komunikuje v tomto smyslu 
teoretická a empirická část práce, nebo ne? Co by DP ztratila, pokud by McLuhana neuvedla?  

3. Výběr vzorku tří diskuzí podle různosti vydavatelů (Economia, iDnes, ČT24). Primárně bych 
mluvil o tom, že cílem je mít tři různé vzorky diskuzí z hlediska různorodosti diskutujícího 



publika (autor hovoří o tom, že chtěl mít spíše pestrý vzorek). Různost vydavatelských domů 
podle mého názoru ještě nezaručuje různost publika, ani nálezy obsažené v DP tuto hypotézu 
nijak nepodporují.  

4. Dovedu si představit lepší a především podrobnější vysvětlení metodologie. Kromě toho se 
v úvodu i v abstraktu píše o dvou kvalitativních metodách: diskurzivní analýze a polo-
strukturovaným rozhovorům. Polo-strukturované rozhovory bych ale viděl spíše jako způsob 
sběru dat, ne jako metodologické východisko a způsob analýzy dat. Čtenář si pak celou dobu 
klade otázku, proč v DP s cílem formulovat novu hypotézu či teorii a navíc počítá i 
s kódováním dat, není použita metoda tzv. zakotvené teorie. Teprve na str. 48 se dozví, že 
půjde také o grounded theory. To by mělo být řečeno hned na začátku. Kromě toho bych 
uvítal větší transparentnost či vhled do procesu tvorby kategorií. Shlukovaly se identifikované 
kategorie postupně do obecnějších kategorií, nebo se naopak postupně rozpadaly na 
jemnější kategorie (resp. jsou tyto kategorie syceny nějakými dílčími pod-kategoriemi)? Také 
mi chybí naznačení vztahu mezi identifikovanými kategoriemi. Proč se autor nepokusil také o 
axiální či selektivní kódování, proč zůstal pouze u kódování otevřeného?   

5. Výběr a velikost vzorku. Jak přesně výběr s pomocí sněhové koule vypadal? Opravdu 
jednotliví respondenti poté doporučovali pro dotazování další respondenty? Nehrozí 
v případě FB, že se autor metodou sněhové koule zacyklí v jedné z mnoha sociálních či 
názorových „bublin“? Jak se pak dosáhne oné různorodosti respondentů (str. 51). Dále 
nevíme, kolik bylo odmítnutých rozhovorů (tedy kolik celkem osloveno a jak malý podíl 
z toho nakonec na dotazování přistoupil). Hlavní problém ale vidím u způsobu obhajoby 
počtu (osmi) dotazovaných. Autor konstatuje, že jde o malý vzorek (str. 51), přičemž se 
odvolává na obtížnou dostupnost cílové populace (jak moc obtížné je oslovování 
respondentů v tomto prostředí, s tímto tématem – každý terén je svým způsobem obtížný, 
není ale vysvětleno, v čem tkví obtížnost nebo specifikum tohoto případu – viz i dotaz na 
response rate výše). A dále se odvolává na to, že při větším počtu rozhovorů by se obával 
toho, aby se mu z výzkumu kvalitativního nestal kvantitativní (str. 53). O rozlišení 
kvalitativního a kvantitativního výzkumu ale nerozhoduje primárně počet respondentů, ale 
charakter výzkumné otázky (generování hypotéz vs. ověřování hypotézy, indukce vs. 
dedukce) a především způsob analýzy dat (absence kvantifikace vs. kvantifikace). A konečně, 
argumentuje, že zvolil takový počet rozhovorů, který je dle jeho názoru vhodný 
k zodpovězení výzkumných otázek. Není ovšem naznačeno, o co je ten názor autora opřen. 
Celkově se mi zdá, že u kvalitativního výzkumu lze počet respondentů obhájit pragmaticky 
(dostupnost, časový limit), nebo věcně (teoretická saturace vzorkem – každý další respondent 
mi již k budované typologii, teorii etc. nepřidává žádnou přidanou hodnotu a jen se různou 
formou opakuje již řečené). Jako dílčí omezení pak vidím to, že se zpětně z rozhovorů 
ukázalo, že všichni respondenti jsou jaksi za zenitem v užívání FB, respektive ve svém 
přístupu k diskuzím (od počáteční aktivity k pasivitě). Typy respondentů i typy interakcí jsou 
tedy omezené i na úrovni hypotézy na tento dílčí typ uživatelů a mělo by to být explicitně 
řečeno v závěru.  

6. Etika. Autor považuje za neetické citovat celá jména respondentů, ačkoliv jsou na FB veřejně 
dohledatelná. Navíc celá pasáž o etice se víceméně věnuje tomu, že FB ve svých stanovách 
upozorňuje všechny uživatele, že se vše publikované může objevit nejen na FB, ale i mimo FB. 
Autor tedy vůbec nevysvětluje, proč to považuje na neetické a navíc jím psaná pasáž spíše 
směřuje k pointě obejít se bez anonymizace (str. 53-55).  



7. Z věčného hlediska si kladu otázku, nakolik je aktivita na FB věcí biografie, resp. životního 
cyklu. Respondenti zpětně hovoří o tom, že dříve pro ně byl FB jakýmsi deníkem (str. 95) a 
hovoří i o tom, že v období puberty byly na FB daleko aktivnější. Není v DP asi doceněn 
moment FB při vytváření a posilování identity dospívajících, potřeba přijetí ostatními lidmi, 
ocenění a potvrzení. V tomto kontextu je pak i pochopitelnější emotivní a bouřlivé reagování 
v situacích nesouhlasu – ano, nesouhlas se dotýká sebepojetí, identity, něčeho zásadního. 
Zajímavý se mi zdá odhalený rozpor mezi tím, že na jednu stranu diskutujícím vadí přílišná 
emotivnost diskuzí na FB a proti takto reagujícím se vymezují a sami sebe pak mají tendenci 
chápat jako ty racionální a korektní, na druhou stranu samotní také reagují často emotivně a 
přiznávají se k tomu. Konečně, závěr DP nedostatečně propojuje teoretickou a empirickou 
část práce (nezužitkuje se McLuhan, Goffman). 

 

Práci pokládám za mimořádně podnětnou a kvalitní, nedostatky jsou spíše dílčího či diskusního 
charakteru. Celkově proto navrhuji známku „výborně“.   

 

Karel Černý 

 

V Praze 1. 6. 2018.  

 


