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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem cíleného a vědomého sledování aktivit 
partnera skrze dostupné technologie se zaměřením na partnerství rozdělena geografickou 
vzdáleností. Diplomantka pomocí kvalitativního šetření mezi respondenty zjišťovala, jaké 
metody a strategie respondenti k monitorování aktivit partnera užívají, stejně jako jejich 
motivaci k takovému chování. Jedná se o vysoce aktuální téma, které není v českém prostředí 
dostatečně prozkoumáno. 

V úvodní, teoretické části práce, diplomantka popisuje základní teoretické koncepty vztahující 
se k dané problematice a předkládá výsledky systematické rešerše na téma počítačově řízené 
komunikace a dohledu ve virtuálním světě pomocí nástrojů technologií.  

Hlavní částí práce je pak praktický výzkum provedený formou polostrukturovaných 
rozhovorů s 12 respondenty, jehož výsledky diplomantka systematizuje pomocí kódování. 
Vlastní výzkum je velmi pečlivě navržen a proveden, byť do jeho realizace negativně zasáhla 
pandemie covidu-19 a s ní související opatření. Oceňuji, že diplomantka nejprve provedla 
předběžný výzkum, který jí posloužil pro formulaci otázek a hypotéz, výsledky výzkumu 
zasazuje do širšího kontextu a v diskuzi zevrubně rozebírá limity výzkumu. Jako celek 
diplomová práce přináší nová zjištění, která mohou být významná pro výzkum role 
technologií v mezilidských vztazích a mohou posloužit jako základ pro budoucí výzkum 
většího rozsahu. 

Práce bohužel trpí několika menšími nedostatky, které zbytečně snižují její jinak vysokou 
úroveň. Úvodní rešerše je velmi stručná a není propojena s následující teoretickou částí. 
Teoretická část práce zbytečně syntetizuje vědecké publikace s popularizačními zdroji a byť 
autorka prošla velké množství převážně zahraniční literatury, této části práce chybí jasná 
systematizace a struktura. Autorka střídá anglickou a českou terminologii a v jednom odstavci 
se tak vedle sebe objevují pojmy jako „teorie bohatosti médií“ a „media richness theory“. 
Práce místy obsahuje typografické chyby, chybné popisky pod obrázky, či používá 



Ústav informačních studií a knihovnictví 
Filozofická fakulta 
Univerzita Karlova 

Stránka 2 z 2 

nedostatečné citace (například odkaz na webovou stránku pouhým uvedením URL). Obecně 
lze říci, že práci by výrazně prospěla pečlivá redakce. 

Výše uvedené výtky jsou nicméně převážně formálního charakteru, hlavní výzkumná část 
práce je – jak bylo řečeno – pečlivě provedena. Jediná významnější výtka k vlastnímu 
výzkumu je velikost vzorku, která nedovoluje zevšeobecnění výsledků práce. Autorka si je 
však tohoto nedostatku vědoma a reflektuje jej v diskuzi. 

Vzhledem k výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě a navrhuji udělit hodnocení velmi 
dobře. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu  35 bodů 

přínos a novost práce  17 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů  10 bodů 

slohové zpracování  13 bodů 

gramatika textu  3 bodů 

CELKEM  78 bodů 

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 27. srpna 2020                                         Mgr. Vít Šisler, PhD. 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


