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Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti studia osobnosti na základě analýzy digitálních 
stop a výsledků činnosti na profesní sociální síti LinkedIn. Autorka porovnává výsledky 
3 dotazníků a chování v online prostředí (proměnné z online profilu) u N=118 účastníků. 
Výsledky jsou analyzovány pomocí klusterové analýzy a multinomické logistické regrese. 

Po formální stránce má práce přibližně 67 stran textu a 8 stran literatury. Práce obsahuje 
poměrně velké množství grafů, ale rozsah dle počtu znaků je v pořádku. Autorka pracuje se 
zahraničními i tuzemskými zdroji, literatura je citována a formátována dobře (pozor na 
„Pnas“, „Čmsp“, …). Text je srozumitelný, s minimem překlepů. 

V teoretické části autorka představuje přístupy k popisu osobnosti, problematiku analýzy 
digitálních stop a ukázku jejích výsledků. V první části podrobněji představuje „person-
centered approach“ ve smyslu např. Howard & Hoffman (2018), tj. ne ve smyslu C.Rogerse, 
což by mohlo některé čtenáře mást. I na dalších místech bych doporučil změnit terminologii 
nebo ponechat anglickou („Analýza proměnných“ odkazuje na „Variable-centered 
approach“). Analýze digitálních stop se autorka věnovala již ve své bakalářské práci. Celkově 
by bylo pěkné zejména závěrečnou část více systematizovat – jedná se spíš o ilustrace 
využití. Letmý průzkum literatury („linkedin personality“) ukazuje na necitované studie, které 
by mohly dodat oporu výzkumným otázkám práce. V závěrečně kapitole této části se vhodně 
zabývá etickými aspekty. V diskuzi etických aspektů mi trochu chybí problematika Terms of 
Service (některé způsoby získávání dat ze sociálních sítí 3.stranou nejsou nelegální sami o 
sobě a pracují s veřejně dostupnými daty, ale mohou porušovat pravidla dané sítě – což ale 
není problém výzkumu autorky). 

V empirické části autorka oslovila uživatele sítě LinkedIn. Účastníci (N=118) vyplnili 
2 osobnostní dotazníky HEXACO-PI-R a 4Elements, dále krátký dotazník o tom, jak využívají 
danou sociální síť a poskytly autorce údaje ze svého profilu. Oceňuji nápad, sběr dat a jeho 
přípravu. V další fázi autorka rozdělila účastníky do klusterů – jednou do 6 podle HEXACO a 
podruhé do 4 podle 4Elements. Pomocí multinomiální logistické regrese se potom pokoušela 
predikovat příslušnost do klusteru pomocí buď jen údajů z profilu a nebo z údajů doplněných 
o výpovědi uživatelů. Výsledné modely neukazují příliš silné vztahy, což ale není problém 
práce.  

Ke zpracování mám několik připomínek. U klusterové analýzy by bylo vhodné se zastavit a 
trochu prozkoumat charakter podobností (vizualizace). U k-means analýzy bývá problém se 
stanovení vhodného počtu, což ale autorka vhodně argumentuje. U regresního modelu je 
lepší se vyhýbat stepwise procedurám, protože narůstá počet prováděných testů, který při 
běžném reportování pak není korigován. V případě práce by bylo zajímavé vidět reálné 
úspěšnosti modelů, ideálně pomocí crossvalidace nebo alespoň na trénovacích datech. 
Některé proměnné (počet zájmů, udělená doporučení, …) jsou výrazně sešikmené, což může 
být v analýze problém. U výsledků klusterové analýzy bylo kromě průměrů dobré uvést SD a 
také N pro daný kluster. Typograficky pozor na matematické výrazy (χ2 místo χ2, ale zejm. 



log25 místo log25 !). Celkově by bylo vhodné zamyšlení nad počtem účastníků, autorka se 
tomu drobně věnuje v diskuzi, ale vlastně by bylo užitečné již na začátku výzkumu se 
zamyslet, jak velký soubor chce analyzovat a co by se na daném souboru dalo zjistit. 

Přestože si myslím, že předložená práce je pěkný pokus o propojení diagnostiky a online 
projevů, úvod s person-centered approach v kontextu realizovaného výzkumu není šťastný. 
Autorka nevychází přímo z pozorovaných dat (nedělá klustery z údajů v profilech), ale 
účastníci zodpoví řadu otázek, z nichž je vypočítán celkový skor (osobnostní dotazníky). 
Takový přístup významně staví na výsledcích variable-centered approach. Přestože 
klusterová analýza je zmiňována mezi person-centered metodami, bylo by dobré v textu 
upozornit, že oproti jiným alternativám je klusterování výrazně redukcionistické – každý 
člověk je jednoznačně přiřazen do některé skupiny, což může zveličovat rozdíly mezi 
skupinami.  

V názvu i v textu autorka často zmiňuje „predikce chování v online prostředí“, reálně pracuje 
opačným směrem, tj. z chování v online prostředí se snaží predikovat osobnostní profil. 

 

Otázky na autorku 

• Zkoušela jste provádět klusterovou analýzu profilových dat? Dají se výsledky 
interpretovat? 

• Našla jste nějaké korelace mezi profilovými daty a výsledky dotazníků? 

 

Přes výhrady hodnotím práci stupněm VELMI DOBŘE a DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 
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