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Slovní hodnocení práce 

Téma diplomové práce řešitelky Pavlíny Plecité, problematika sledování, monitorování online          

aktivit jedince druhou osobou – partnerem, je dle mého názoru zajímavým způsobem, jak             

kriticky nahlížet na dostupné internetové (komunikační) technologie. Řešitelka se jej skvěle           

zhostila, jejím cílem bylo ověřit existenci monitorujícího typu chovaní ve vztazích na dálku a              

identifikovat připadné vzorce v postupech a strategiích monitoringu druhých osob na základě            

zkreslené reality, jež zmíněné technologie zprostředkovávají. 

Teoretická část je systematicky vystavěna a pokrývá klíčové přístupy, řešitelka velmi přesně a             

jasně propojuje myšlenky do dobře uchopitelných celků, nebojí se upozornit na rozdílné            

pohledy a přitom čtenáře nezahlcuje. Text je vystavěn s využitím mnoha kvalitních            

odborných zdrojů a s jistotou se o ně opírá. Autorka se velmi dobře vypořádá s nezbytným                

zužováním tématu, kdy zkušeně představované teoretické koncepty nejprve zasazuje do          

kontextu a následně se propracovává ke specifikům souvisejícím s užším pojetím práce. 

Praktická část práce pracuje jak se získanými daty sekundárními (využito bylo relevantních            

blogů, poraden, skupin, specializovaných stránek apod.), jež skvěle posloužila v přípravné           

fázi výzkumu, tak s vlastními daty sebranými autorkou formou distančně vedených           

polostrukturovaných rozhovorů (vynucené využití tohoto způsobu sběru je rozvernou meta          

vrstvou práce). Vše je pečlivě zmapováno, metodologie je zpracována kvalitně a osobně k ní              

ani provedenému výzkumu nemám žádných připomínek (nejen protože přepisy všech 12           

rozhovorů jsou k dispozici v příloze). Kódování a následná analýza byla provedena citlivě,             
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výsledky jsou prezentovány nezabarveným způsobem a závěrečné diskuzi je věnován          

odpovídající prostor, mj. oceňuji, jak dobře tyto dvě části autorka dokázala obsahově odlišit. 

Práce je výborně strukturována, je přehledná a logicky uspořádaná. Od samého začátku je             

vidět jasná myšlenková struktura, kterou řešitelka rozvíjí a umožňuje čtenáři, aby se do textu              

plně ponořil – text se velmi dobře čte. Práce výjimečně obsahuje překlepy ve formě              

neukončené věty (s. 8) nebo například chybějícího jmenného odkazu (s. 28), tyto drobné             

nedostatky však nijak nesnižují kvalitu textu ani nebrání jeho pochopení. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

viz textová část posudku (40 b.) 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 
originální aktuální téma zpracované na 
vysoké úrovni s relevantními výstupy (20 b.) 

0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

bez výhrad (20 b.) 0 – 20 bodů 

slohové zpracování stylistická úroveň práce je výborná (14 b.) 0 – 15 bodů 
gramatika textu gramatická stránka práce je výborná (5 b.) 0 – 5 bodů 
CELKEM 99 bodů (výborně)  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 21. 8. 2020 …………………………………………. 

Mgr. Jakub Fiala 
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