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POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Míra rizikovosti ve vzorcích užívání sociální sítě Facebook u dospělých ve věku 26-60 let 

Autor Kristýna Fišerová 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Petra Vondráčková 

 
Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Úplný, strukturovaný, kvalitně zpracovaný abstrakt v přiměřeném rozsahu. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce je logické, opřené o literaturu, výzkumný problém je formulován dobře. 
Kapitoly teoretické části jsou rozčleněny vhodně, pokrytá témata odpovídají zkoumanému 
problému. Autorka jde rovnou k podstatným aspektům užívání sociálních sítí, což oceňuji. Píše 
erudovaně, čtivě a zároveň úsporně. Řádně cituje a je kritická. Rizikové fenomény spojené 
s používáním sociálních sítí bych doporučil rozdělit na ty, které souvisejí s adiktologií (např. FOMO 
jako jeden z možných příznaků nadužívání), a zbývající, které souvisí převážně s bezpečností. 
Namísto pojmu netolismus bych použil označení závislostní chování na internetu. Toto jsou ale 
jen drobné výtky k jinak velmi dobře napsanému a vypointovanému textu. 

18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl je i přes svou relativní šíři formulován jasně, pojmy jsou dobře definované, výzkumné otázky 
cíli odpovídají. Robustní design celého výzkumu je zvolen velmi vhodně, všechny kroky jsou dobře 
popsány a korespondují se záměrem. Autorka si je vědoma nemožnosti zobecnění výsledků 
směrem k populaci, chápe omezení vyplývající z požitých metod, zejm. samovýběru účastníků. 
Popis dotazníku BSAF patří do kapitoly použitých metod, ne do výsledků, kam ho autorka umístila. 
Ačkoliv je popis metod spíš stručný, je dostatečný a umožňuje replikaci.   

15 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Velmi bohaté a přehledné výsledky, které dobře odpovídají na výzkumné otázky. Výsledky 
kvantitativního předvýzkumu dobře rámují bohatou kvalitativu. Pokud bych měl být za každou 
cenu kritický, doporučil bych mírně upravit tabulky právě v této části: v tab. 2 na str. 27 a tab. 3 
na str. 32 uvést procenta také pro každé pohlaví zvlášť, v tab. označené taktéž č. 2 na str. 28 
seřadit úrovně vzdělání vzestupně. Část věnovaná výsledkům z rozhovorů je velmi dobře 
strukturovaná, bohatá a čtivá; zvýraznění, souhrny a citace jsou velmi vhodně zvoleny a 

28 / max. 30 
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provedeny. Diskuze je věcná, autorka je přiměřeně sebekritická, srovnání s obdobnými pracemi 
nechybí. 

Etické aspekty práce Bez problémů, dobře popsáno. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce se zaměřuje na aktuální téma a originální cílovou skupinu, je zpracována na vysoké odborné 
úrovni, je přínosná. Má přísně logické uspořádání, přiměřený rozsah, je čtivá a obsahuje jen 
minimum pravopisných chyb (viz např. satyra na str.13). 

13 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním problémem a zároveň se zaměřuje na originální 
cílovou skupinu. Z teoretické části je patrný autorčin hluboký vhled do problematiky, odborná 
erudice i stylistická vyzrálost. Pro výzkumnou část autorka zvolila robustní design nominačního 
kvantitativního předvýzkumu kombinovaného s kvalitativní analýzou hloubkových rozhovorů, který 
realizovala velmi zdařile. Výsledky jsou originální a bohaté. Doporučuji publikaci klíčových výsledků.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak byste srovnala návykový potenciál jednotlivých sociálních sítí navzájem, případně i dalších 
online aktivit? Lze podobně srovnat vzájemně i různá zařízení – mobily a počítače – z hlediska 
závislostního potenciálu? 

2. Vnímáte Vy osobně závislostní potenciál online aktivit jako reálné nebezpečí pro populaci? 
Proč? 

Body celkem 89 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  23. 1. 2021 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 


