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Autorka se ve své práci snaží zmapovat zajímavý a aktuální fenomén motivace vedení 

(osobního) blogu u dospělé populace v současné ČR.  

 

Poměrně rozsáhlá teoretická část práce je zřetelně ovlivněna mezioborovostí tématu, 

která se zrcadlí i v proporcích výzkumných podkladů. Autorka charakterizuje blog jako 

svébytnou formu komunikace a detailně se věnuje zejména blogu osobnímu. Dále 

charakterizuje českou tzv. „blogosféru“, její vývoj a specifika. Teoreticky rozpracovává i 

motivační teorie, které s blogováním souvisí. Na tuto část práce pak navazuje kapitola, která 

přehledně charakterizuje motivy k vedení osobního blogu, se specifickým přihlédnutím 

k některým vybraným faktorům. Závěr teoretické části tvoří základní přehled odlišných 

motivací, dle věku, pohlaví a osobnosti blogera. Bonusem pro čtenáře je závěrečné shrnutí 

celé teoretické části. Domnívám se, že v oblasti výzkumů tuzemské práce s blogy je autorka 

velmi původní a originální (dosavadní zdejší výzkumy spíše směřují do oblasti literárně 

vědné). 

Pečlivě pojatá empirická část práce vychází z dotazníkového šetření, které doplňuje 

ještě kvalitativním vhledem. Autorka se detailně snaží zmapovat specifické motivační aspekty 

českých blogerů. Detailně seznamuje čtenáře se zvoleným vzorkem. Závěrem charakterizuje 

odlišnosti motivačních faktorů ve vztahu k věku a pohlaví. Zde bych rovněž ráda ocenila, že 

se autorka neomezila na zkoumání věkové skupiny 20-30 let a předem nevyloučila i skupiny 

blogerů starších. Velmi kvalitně a detailně je strukturovaná i kapitola diskuse, která zároveň 

shrnuje získaná zjištění a i limity uskutečněného výzkumu. Velice bych uvítala, kdyby 

autorka v průběhu ústní obhajoby zmínila základní specifické odlišnosti české blogosféry 

v porovnání se zahraničními výzkumy. Zvažovala autorka možnosti podpůrného, 

terapeutického nebo seberozvojového využití psaní blogu? Jaké očekává v této oblasti další 

možnosti vývoje blogové scény? 

Celá práce je podložena adekvátně rozsáhlou a bohatou literaturou a řádně 

dokumentována přehlednými tabulkami a podpůrnými grafy v textu a následnými přílohami 

(jen v papírové verzi dvakrát vypadla tisková protistrana). Rovněž se domnívám, že by bylo 



přínosem, kdyby autorka v blízkém časovém horizontu publikovala vybraná výzkumná 

zjištění v odborném tisku. 

 

Závěrem doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na katedře 

psychologie FF UK, a navrhuji hodnocení výborně. 
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