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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 39 včetně seznamu literatury 
Počet stránek příloh: 0 
Počet titulů v seznamu literatury: 12 + 38 internetových zdrojů 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
Metody práce 
 
Metodologie (logika; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 
Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
 
Naplnění cílů práce 
 
 
Vyváženost a logická souvislost teoretické a praktické 
části  
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Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
Předložená bakalářská práce nabízí kreativně zpracovaný příspěvek k tématu 
dospívání a nových fenoménů v něm. K tématu YouTuberingu zatím není dostupná 
nabídka odborné literatury v přiměřené šíři, autorka proto z velké části čerpala přímo 
z internetových zdrojů a příspěvků YouTuberů, z nichž zaznamenávala své postřehy. 
Ty se pak pokoušela zobecnit a uvést do vztahu s literaturou týkající se vývojových 
aspektů vytváření vlastní identity dospívajících, méně již s literaturou týkající se 
sociálních sítí a médií obecně.  
Práce nemá klasický teoreticko-výzkumný design, přesto obsahuje kapitoly, které 
bychom mohli považovat za jakousi praktickou část. Text je stavěn v logickém sledu, 
kde se v úvodních, čistě teoretických kapitolách autorka věnuje biologickým, 
psychickým a sociálním změnám v dospívání, dále se zabývá sebepojetím a 
budováním idientity u adolescentů. S ohledem na zacílení svého zájmu v následující 
části shrnuje nejčastější tématiku příspěvků YouTuberů a také problematiku absence 
vzorů, kterou lze částečně masivní zájem o YouTubering vysvětlit. Ve zdařile 
strukturované další části autorka zmapovala negativní důsledky nepřiměřeného 
trávení času na sociálních sítích (stírání hranic mezi veřejným a soukromým 
sektorem, nedostatek sociálního kontaktu, závislost na online světě, kyberšikanu). 
Upozorňuje i na možnost či nutnost léčby takového návykového chování (nesoucího 
podobné znaky jako užívání návykových látek, ale majícího také svá specifika). 
 
Na předložené práci oceňuji:  

1. celkovou logičnost zpracování a zároveň čtivost práce – vyzdvihnout je třeba 
zejména snahu o kreativní analýzu videí na internetu 

2. po obsahové stránce zejména zařazení kapitoly 2 připomínající mechanismy 
integrace osobnosti a kapitoly o důsledcích neřízeného nakládání 
s fenoménem sociálních médií 

3. informativní charakter práce – pro vychovatele dospívajících neznalého 
problematiky nových médií může práce sloužit jako příručka vysvětlující motivy 
adolescentů ke sledování YouTuberů, rizika téhož a také přinášející objasnění 
některých slangových výrazů s YouTuberingem spojených. 

 
K textu mám tyto připomínky: 

1. Za jednu z nosných kapitol považuji kapitolu 3 Sebepojetí v období 
adolescence, tato kapitola je však v textu zpracována velmi stručně, mohla by 
být více rozvedena. 

2. V úvodu práce je uvedeno, že cílem autorky je „…vysvětlit fenomén 
YouTuberů, seznámit čtenáře se základními pojmy a nastínit určitá rizika, ale i 
výhody, které YouTubeři do života dospívajících přinášejí“. V závěru je 
v posledním odstavci uvedeno strohé konstatování, že autorka dle svého 
mínění cíl naplnila. Vhodné by bylo explicitněji vyjádřit, v které části práce je 
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plněna jaká část cíle, neboť čtenář hodnotící práci jako odbornou (a nikoli jako 
beletrii) oprávněně plnění cílů požaduje a je nucen je v práci zpětně hledat. 

3. Autorka shlédla videa mnoha sledovaných YouTuberů, není však jasné, kde je 
přesně zužitkovala (pravděpodobně nejvíce v kapitole 7.1 o nejčastějších 
tématech YouTuberů a v kapitole 8 o tvůrcích a fanoušcích). Pokud tyto 
kapitoly zpracovávala samostatně bez odborných literárních zdrojů, měla by o 
tom čtenáře informovat přímo v samostatně zpracovávaných pasážích, 
případně sdělit, jak postupovala, ze kterých produktů se inspirovala, či jak je 
jinak využila. 

 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

Kromě reakce na výše uvedenou připomínku navrhuji pro diskusi tuto otázku: 
V seznamu literatury nechybí odborné zdroje z oblasti vývojové a sociální 
psychologie, které poskytly teoretický rámec prvním kapitolám práce o psychickém a 
sociálním vývoji dospívajících. Naopak zcela chybí literatura postihující vliv médií na 
jedince a společnost obecně. Je taková literatura již u nás dostupná? 

 
Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně až velmi dobře 
 
Datum, podpis:   
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