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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Bakalářská práce má standardní strukturu a rozvíjí všechny náležité části: v teoretické představuje 
problém identity v kontextu uživatelství sociálních sítí a definuje výzkumný problém, v 
metodologické části popisuje metody vytváření dat a analýzy včetně etických aspektů výzkumu; 
následně strukturovaně prezentuje výzkumná zjištění o typologii uživatelství sociálních sítí a jejím 
vztahu k vytváření alternativní identity. Po zjištěních následuje diskuze, která dává zjištění do 
souvislosti s dosavadními poznatky a práci uzavírá závěr shrnující to nejpodstatnější z celé práce.

Výzkumný problém i název práce tematizují vztah genderu a uživatelství sociálních sítí. Nicméně 
zjištění a závěry se k otázce genderu explicitně nevztahují, jsou formulovány jako obecné nálezy, 
které by mohly platit stejně pro chlapce jako pro dívky. Vlastně i výzkumné otázky pojem genderu 
neobsahují a lze tedy kriticky namítnout, že závěry práce odpovídají na výzkumné otázky, ale ty 
problematiku genderu spíše obcházejí.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?

Ano, autorka pracuje s dostatkem domácí i zahraniční literatury. Nicméně postrádám literaturu a 
diskuzi k genderové identitě.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 

Autorka provedla kvalitní výzkum formou rozhovorů a virtuální etnografie. K metodologickému 
postupu – konstrukci vzorku, vytváření dat a jejich analýze – nemám žádné připomínky. Jen drobné 
upozornění na formulační neobratnosti v zdůvodňování použité metody, kdy autorka tvrdí, že jiné 
výzkumné designy by byly „příliš strohé“: nemyslím, že biografický, narativní, projektivní či jiné 
přístupy by nemohly rovněž poskytnout hodnotná zjištění.
Oceňuji to, jak se autorka vhodně a citlivě vypořádala s problematikou dotazování náctiletých a jak 
systematicky provedla analýzu vytvořených dat.
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

Zjištění jsou prezentovány ve formě charakteristik několika typů uživatelství sociálních síti, které 
mají různé důsledky pro vytváření alternativních online identit. Zjištění se opírají o data. Autorka se 
nepouští do spekulací. Dobré je i to, že se nesnaží za každou cenu vměstnat zjištění do rozlišování 
offline a online identit, ale citlivě induktivně poukazuje na možná další rozlišení.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?

Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?

Práce s literaturou i formální úprava práce je výborná. 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).

-

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

Autorka by měla předně vysvětlit jaká zjištění ve vztahu k genderové identitě či genderové dimenzi  
uživatelství sociálních sítí práce přinesla.
Druhý námět na diskuzi je otázka které typy uživatelství stimulují vytváření alternativních „online“ 
identit a které mají spíše sklon ovlivňovat stávající sociální identitu uživatelů. Jinými slovy: jsou z 
hlediska tvorby alternativní identity všechny typy uživatelství rovnocenné?

Celkové hodnocení práce: Bakalářská práce Elišky Donostie Brouns stojí na dobře provedeném 
výzkumu a je napsaná na vysoké úrovni. Své dílčí připomínky jsem specifikoval v posudku. Práce 
proto splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci a doporučuji jí k obhajobě.  

Datum: 7. června 2021 Podpis:
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