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Slovní hodnocení práce 

Téma vlivu nových médií na partnerské vztahy patří dnes v populární kultuře za velmi 

oblíbené a je proto potěšující, že i v českém akademickém prostředí vznikl výzkum, který se 

touto problematikou zabývá a posunul tak domácí zkoumání od sebeprezentace jedince k 

mnohem dynamičtější částí lidského života. Diplomatka se tématu zhostila v zásadě velmi 

dobře. V teoretické části přehledně shrnuje možné teoretické přístupy, včetně specifických 

technologií, v části praktické pak nabízí svůj vlastní výzkum.  

 

V práci se občas mihne drobná stylistická neohrabanost jako např. na straně 24 “dle České 

statistického úřadu se v rámci České republiky jedná zejména o lidi věkové skupiny 55> a 

poté 16<.” Možná je lepší buď uvést celý interval nebo 55+ a slovně skupina mladší 16 let. 

Jedná se však o drobnosti, stejně jako v případě kdy autorka píše: “Vzhledem k dění u nás i 

ve světě, probíhaly všechny rozhovory online skrze platformu Skype nebo Messenger.” na  

str. 44 a spoléhá tak na krátké vysvětlení situace kolem tzv. lockdownu na straně 39. Dá se 

předpokládat, že za 10 či 15 let již nebude úplně jasné, co se stalo.  

 

Samotný výzkum je zpracován a navržen pečlivě. Stejně tak je pečlivě zpracován. Jeho 

výsledky jsou přesvědčivě interpretovány a závěrečná interpretace vychází z nabraných dat.  

To, co v práci však postrádám je ale vliv sociálních norem celkově na chování jedinců při 

kontrole partnera na dálku. Jaký vliv mají obecné normy chování a očekávání společnosti od 

daného páru? Velmi zjednodušeným příkladem: může dívka či chlapec na Erasmu lajkovat 

fotku atraktivního kolegy, aniž by oba partnery vystavila kritice okolí, že jejich vztah polevuje? 

Právě to je moje otázka k obhajobě. 
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Práci navrhuji hodnoti známkou výborně.  

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
0 – 40 bodů 38 

přínos a novost práce 0 – 20 bodů 18 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
0 – 20 bodů 18 

slohové zpracování 0 – 15 bodů 12 

gramatika textu 0 – 5 bodů 5 

CELKEM 100 bodů 91 

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 30. 8. 2020  

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

 


