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Otázky, podněty k obhajobě:  
 

 Jak myslíte, že užívání sociálních sítí ovlivňuje vztahy u jiných věkových skupin? 

 V posledních letech se objevila řada výzkumů upozorňujících na rizika spojená 
s užíváním sociálních sítí; od závislostního chování přes rostoucí osamělost až po 
snížené sebevědomí uživatelů. Jak tyto poznatky vnímáte vzhledem k pozitivně 
laděnému vyznění Vaší práce? 

 Proč do navrhovaného výzkumu nezahrnout i další škály Dotazníku životní 
spokojenosti, především Manželství a partnerství? A proč dávat respondentům 
dotazník na začátku a nikoli na konci sledovaného období?  

 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  x   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   x   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení  x   

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  x   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   x   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé  x   

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    

 



 Úvod nabízí užitečný vhled do výchozího stanoviska autorky, osobně bych ocenil i 
detailnější náčrt struktury dalších kapitol. 

 Strany 26-31 obsahují poměrně zbytečné popisy fungování Facebooku. Je to jako 
kdybychom v práci o drogové závislosti četli popis typů jehel a mechanik užívání – pro 
laika možná zajímavé, ovšem v kontextu psychologické práce nadbytečné a téma 
nijak nerozvíjející. Navíc vzhledem k uspokojivému rozsahu celé práci by vypuštění 
těchto pasáží nepřineslo ani formální problémy. Osobně by mi popis funkcí dával 
smysl jen s důrazem na studie zabývající se různými psychologickými fenomény, jež 
jsou s nimi spojeny (např. aktivace dopaminových drah při obdržení pozitivní zpětné 
vazby za různou aktivitu na sociální síti). 

 Výzkum: doporučil bych ze všech relačních výzkumných otázek formulovat hypotézy. 

 Diskuze hezky shrnuje určitá rizika plynoucí z výzkumu a zamýšlí se nad přesahy. 

 Zdroje: nezdrojovaný článek ze sítě LinkedIn a podobné texty z internetu nejsou pro 
akademické práce příliš vhodné. 

 Příloha 7.1 by vůbec nemusela (a snad ani neměla) být vedena jako příloha, ale prostě 
jako součást hlavního textu. 

 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práce se zabývá spojením Facebooku a pozitivních vztahů v období pozdní adolescence. 
Teoretická část postihuje většinu relevantních oblastí tématu, avšak její struktura není 
ideální. První kapitola věnující se specifikům internetového prostředí se tématu dotýká 
hlavně ve své poslední části. Druhá kapitola je slušně zpracovaná a témata spokojenosti a 
vztahů vhodně proplétá s přesahy do sociálních sítí. Pouze bych ocenil větší množství 
novějších výzkumů (z posledních pěti let), u nichž je skepse vůči sociálním sítím (a Facebooku 
především) přece jen o poznání výraznější nežli v dříve. Třetí kapitola spojuje specifika online 
komunikace, sociálních sítí a vztahové spokojenosti, a to i navzdory nadbytečnému popisu 
prvků Facebooku. 
Návrh empirického výzkumu, který bohužel není označen v samostatné kapitole, se jeví jako 
realizovatelný a v kontextu tuzemské populace i užitečný. Jeho jednotlivé složky jsou 
popsány dostatečně.  
Práce bohužel obsahuje nezanedbatelné množství překlepů a drobných chyb, jinak formálně 
požadavky jistě splňuje. Seznam literatury obsahuje dostačující množství relevantních zdrojů 
a stejně jako samotná délka práce výrazně přesahuje minimální nároky. 
Práci i přes zmíněné nedostatky určitě splňuje nároky na bakalářskou práci, doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
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