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Předložená diplomová práce se zabývá dvěma aktuálními a v české literatuře nepříliš častými tématy: 

přístupem zaměřeným na člověka (person-centered approach) a vztahem mezi osobností a používáním 

profesní sítě LinkedIn. Autorka navazuje na svou bakalářkou práci, která se věnovala novým 

psychometrickým přístupům k měření osobnosti s využitím analýzy digitálních stop a výsledků činnosti. 

TEORETICKÁ ČÁST: Rozsahem spíše úsporná teoretická část seznamuje čtenáře s odlišnostmi přístupu 

zaměřeného na proměnné a na člověka, stručně popisuje základní možné přístupy k analýze dat ve 

druhém jmenovaném případě. Dále se zabývá možností predikce osobnosti na základě analýzy stop a 

výsledků činnosti a uvádí řadu velmi aktuálních studií prováděných přímo na platformě LinkedIn. 

Autorka používá vhodné citace, práce je založena na převážně recentní zahraniční literatuře, text je 

srozumitelný a má velmi dobrou logickou návaznost. 

EMPIRICKÁ ČÁST: Výzkum DP je zaměřen na využití person-centered approach v oblasti studia vztahů 

mezi osobností a používáním sítě LinkedIn. Autorka ručně překódovala data ze 118 profilů LinkedIn, 

jejich uživatelům dále poskytla dotazník na způsob a důvod využívání této profesní sítě a také 

administrovala dotazníky HEXACO a 4Elements Inventory. Ze škál obou těchto metod (pro každou zvlášť) 

pomoci clusterové analýzy identifikovala typické profily uživatelů a následně využitím multinomické 

lineární regrese hledala prediktory z oblasti obsahu LinkedIn profilů (kódování) i způsobu jejich používání 

(dotazník). 

Při hodnocení empirické části uvažuji tři důležité poznámky. Zaprvé, autorka prokázala schopnost 

používat i pokročilejší statistické metody, které se v diplomových pracích nepoužívají příliš často. A za 

druhé, dokázala zrealizovat organizačně poměrně náročnou studii, která vyžadovala velkou časovou 

dotaci nejen v oblasti kódování dat, ale také, a to zejména, v oblasti komunikace s účastníky výzkumu. A 

nakonec považuji za nezbytné zmínit i fakt, že po celou dobu autorka velmi intenzivně pracovala 

s etickým rozměrem celé studie a zvládla vymyslet nesnadnou logistiku ochrany citlivých dat účastníků 

(na rozdíl od celé řady jiných DP zde autorka nepracuje od začátku s anonymními účastníky, ale 

s konkrétními lidmi, k jejichž profilům získala přístup, což se běžně realizuje napřiklad ve spolupráci 

s laboratořemi, které ale byly po čas realizace DP zavřené a autorka vše musela řešit samostatně). 

Domnívám se, že autorka připravila cenný datový set, který bude možné ještě dále analyzovat. Je škoda, 

že v závěru vypracovávání DP nebylo více času a prostoru na větší množství analýz, protože by jistě bylo 

velmi zajímavé, jaké úrovně predikce by autorka zjistila při použití klasického variable-centered 

approach. Také by bylo možné řadu analýz zpracovávat na úrovni položek pomocí Q-FA, nikoli 

agregovaných skórů a cluster analýzy. Díky tomu, že autorka data sebrala a nakódovala, je možné na 



jejich analýze dale pokračovat a těším se, že by případně některým z výše uvedených směrů mohla jít 

například její rigorózní práce. 

 

Otázka k obhajobě: Jaké návazné analýzy by podle autorky ještě lépe osvětlily sledovaný problém? A 

které z nich se případně chystá realizovat? 

 

Závěr: Diplomová práce dle mého názoru splňuje nároky na takovou práci kladené, a proto ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

Navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze, dne 20. 5. 2021      PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 

 

 


