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Předložená práce splňuje formální požadavky, je dobře sestavená, pracuje 

adekvátně s literaturou, která je bohatá. Především je však zajímavá obsahem, 

resp. volbou tématu. Blogování, je stále rozšířenějším jevem a řada médií ji nabízí 

prostor (zde autorka využívá především server IDNES). Tematicky a názorově 

nacházíme velkou varietu a samozřejmě také v reakcích na jednotlivé blogové 

příspěvky a konkrétní autory vidíme (resp. čteme) silná politicko- emoční tření. 

Někteří blogeři jsou profesionálové v určitých oborech anebo novináři, jiní jsou 

amatéři motivovaní zevnitř i zvenku. A především ta druhá skupiny je zajímavá 

psychologicky a tvoří hlavní pole zkoumání autorčiny práce.  

Celá práce se odvíjí logicky a všude je čtenáři zřejmá vazba právě probíraného 

s hlavním tématem. Autorka prostudovala množství zdrojů zaměřených na různé 

podoby motivace blogérství a vůbec připravenosti a snahy otevírat své nitro a 

formulovat své názory veřejně. Pramenů nachází autorka dost a tak měla i materiál 

pro navržení vlastního dotazníků, resp. obsazení v literatuře nacházených 

motivačních svazků konkrétními otázkami, ze kterých tedy po předvýzkumu a 

ověřování sestavila dotazník o 33 položkách kotvených šesti možnými 

odpověďmi (vyhnula se tak středové tendenci odpovědí). V explorativní FA 

nakonec ořízla sedm faktorů, které považuje za smysluplné vysvětlující 

dostatečnou varianci reakcí. Všechny faktory kriticky prochází v Diskusi a je 

třeba říci, že uvažování autorky je dobře rozumět. Pozitivním rysem práce je také 

paralelní analýza kvalitativní (tj. vyžádaných volnějších výpovědí oslovených 

blogerů). 

Všechny výsledky jsou zajímavé a v našem prostředí původní. Ptám se tedy pouze 

na to, má-li autorka představu o výsledcích podobných analýz z jiných 

„domovských“ skupin blogerů (jakou je například právě zmíněná IDNES, odkud 

autorka čerpala výrazně – a ze srozumitelně formulovaných důvodů). Také mě 

zajímá autorčin názor, jestli se na výsledcích může nějak podílet atmosféra ve 

společnosti.  

Předloženou práci považuji za splňující všechny požadavky kladené na práci 

diplomovou a rád ji doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji: výborně. 
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