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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Předkládanou studii není možné hodnotit jinak, než v superlativech., je vrcholně aktuální, 
propojující několik vědních disciplin, a navíc je ve vynikající angličtině. 
 
Autorka navazuje na řadu neotřelých zdrojů, které se týkají inovativních přístupů respektive 
konceptů, k politické a prostorové geografii, nejenom, ale zejména, ve vztahu ke Spojeným 
státům americkým. Konkrétně ve vztahu k volebnímu systému u prezidentských voleb ve 
Spojených státech amerických je významné vědět, „co komu slíbit“, případně, jaké jsou 
preference určitých skupin obyvatel. Mnozí přitom nevědí jasně, co chtějí, ale je jim zhruba 
zřejmé, co nechtějí. A za pomoci sociálních sítí je jim vysvětleno, že právě váš protivník je 
ztělesněním toho, co nechtějí, a je lhostejné, zda to je nebo není pravda. Neznamená to 
nutně, že budou podporovat zrovna druhou stranu, stačí, když zůstanou doma. A tak je 
možné „vždycky vyhrát“, a stačí jen o málo, respektive v malém množství rozhodujících 
států. A toho jsme byli v posledních volbách práv svědky. 
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