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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 je již nastíněn v úvodu (s. 8) jako „ nahlédnout na fenomén Tinderu v České republice. 

Zaměřovat se budu na důvody pro využívání aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů v České 

republice a také na ověření platnosti sociobiologické teorie v chování uživatelů.“  

Výzkumné otázky jsou pak poněkud nejasně uvedeny části 2. Metodologie: 

„1. Jak se liší uváděné důvody pro užívání aplikace  Tinder  podle genderu uživatelů? (tj. jaké 

uspokojení je typické pro muže a jaké pro ženy?) 

2. Jsou uváděné preference vlastností druhých v souladu se sociobiologickou teorií?“ (s. 22-23) 

V závěru práce (s.50) se ale uvádí „Cílem této práce bylo…aplikace Tinder a ověřit platnost 

sociobiologické teorie v chování uživatelů“. 

Výše zmíněné otázky jsou pak dále rozvedeny do deseti poměrně obecných hypotéz (šest z nich 

„navazuje“ na „teorii užití a uspokojení“, čtyři pak na „sociobiologickou teorii“), aniž by autorka 

zdůvodnila, na základě čeho je zvolila. A přitom své výsledky srovnává s obdobnými výzkumy, 

provedenými dříve. Bylo by tedy vhodnější v teoretické části představit provedené výzkumy jako 

východiska práce a koncipovat jako obdobný výzkum v českém prostředí. Práce by tím podle názoru 

oponenta jen získala. 

Autorka na své výzkumné otázky v podstatě odpovídá, chybí však hlubší sociologická diskuse 

zjištění. 

Práce je klasicky strukturována: Teoretické ukotvení – metodologie – analýza – diskuze – 

závěry. Část Teoretické uchopení je spíše jen pokračováním úvodu do problematiky práce se stručnou 

zmínkou o obecných teoriích (vynořující se dospělost, teorie užití a uspokojení či sociobiologická 

teorie). Teoretický rámec práce je pak vytvořen víceméně jen formálně a s předkládanými teoriemi se 

příliš nepracuje. 

 

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

Seznam odborné literatury je na první pohled velmi obsáhlý, některé tituly se ale v podstatě 

využívají jen triviálně (viz např. Machová, J. 2008. Biologie člověka pro učitele) nebo Ford, C. S., který 

je v práci uváděn jen jednou a to ještě v citaci z textu D. Hamplové (s. 19)) či např. March, E. nebo 

Lyons, kteří jsou citování v podstatě jen marginálních souvislostech. Většina literatury a zdrojů je 

v anglickém jazyce. 

 

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

 analýzy? 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
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Autorka zvolila kvantitativní šetření pomoci on-line dotazníku a získala z nich celkem 261 

relevantních pro účely práce. Omezila se jen na uživatele Facebooku, což je logické vzhledem k tomu, 

že Tinder vyžaduje účet na FB. Vzorek respondentů vznikl samovýběrem, protože příslušný dotazník 

byl distribuován prostřednictvím aplikace Google Doc, nejde tedy, jak si autorka uvědomuje o náhodný 

výběr. 

Co se týče metod analýzy, autorka zvolila program SPPS v jehož rámci pracuje s kontingenčními a 

frekvenčními tabulkami četností a testuje závislosti relevantních proměnných pomocí Chi-kvadratu a 

Cramerova V pro zjišťování síly těchto závislosti. Použití Chi-kvadrátu sice není vzhledem 

k nenáhodnosti vzorku příliš vhodné, ale autorka svá tvrzení podepírá i analýzou relativních četností a 

své výsledky příliš nezobecňuje. 

 Argumenty autorky jsou tedy založeny jen na síle statistických závislostí mezi zvolenými 

proměnnými, případně porovnávání relativní četností, které je ovšem bohužel někdy poněkud arbitrární 

– viz např. u H6 (s.45), kdy „genderový rozdíl 8 % (23 % mužů ku 31 % žen)“ je argument pro přijetí 

hypotézy. Bohužel tato část práce (3. analýza) trpí značnou nepřehledností. Jsou zde sice v jakési 

struktuře (dotazníku) uvedeny tabulky četností, kontingenční tabulky a spočítány příslušné statistiky, 

ovšem pro otázku 10 (Na Tinderu hledám…) naprosto jakékoliv tabulky (i. e tab. 26,27) chybí!  

V další části 4. Diskuse je obtížné sledovat argumentaci pro přijetí či nepřijetí hypotéz. Formulace typu 

„Z analytické části je viditelné, že ženy sice už tolik nezajímá socioekonomický status (bohatý partner), 

ale vzdělání stále ano, a to častěji než vzhled. Hypotéza 8 se tím pádem zamítá a hypotéza 9 přijímá“ (s. 

46) nejsou příliš 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?      

 Užívání odkazového aparátu je v pořádku a autorka řádným způsobem cituje. Jistým problémem 

práce je pak stylistika a jazyk. Viz např. „Výsledek kopíruje předchozí výzkumy a teorii užití a 

uspokojení  … v otázce, zdali jsou výsledky v souladu se sociobiologickou teorií, se výzkum ukázal v 

rozporu, ale některé prvky teorie jsou stále přítomny.“ (s. 4), „Pár prvků teorie se ve zkoumaném 

souboru přeci jen ukázalo, …“ (s. 50) či „Nezávazné randění jako hlavní důvod využívání Tinderu bez 

genderového rozdílu je spíše překvapením…“(s. 50) apod. 

 

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

V práci chybí zdůvodnění významné změny v projektu - a to použití kvantitativního šetření 

místo původně v projektu schváleného řešení kvalitativního, které je pro cíle práce daleko méně vhodné. 

Jistou ironií je pak to, že autorka v závěru doručuje právě použití kvalitativního výzkumu, který byl 

původně v projektu! 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Vysvětlit důvody změny v projektu plánovaného, pro záměry autorky vhodnějšího kvalitativního 

výzkumu na výzkum kvantitativní! Zdůvodnit volbu hypotéz výzkumu a v návaznosti na to vysvětlit, na 

základě čeho byly v dotazníku konstruovány možno odpovědi (např. vzhled, vtipný, fit, sexy, hubený). 

 

Celkové hodnocení práce: 

Přes všechny výhrady předložená práce splňuje požadavky na tento typ kvalifikační práce. Doporučuji 

ji k obhajobě a s ohledem na výše uvedené navrhuji - za předpokladu přesvědčivé obhajoby 

hodnocení Dobře D. 
 

 

Datum:          Podpis: 

4. 5. 2019         Michal Kotík 
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