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Předkládaná bakalářská práce se zabývá strukturou sociálních sítí, snaží se odhalit 
faktory, které podobu sociální sítě ovlivňují, a načrtnout také podmíněnost fungování sociální 
sítě jako zdroje sociální opory těmito sledovanými faktory a z nich vyplývajícími 
charakteristikami sítě. 
 Teoretická část je přehledem různých pohledů na problematiku sociálních sítí, 
příbuzenských sítí a sociální opory, s důrazem na některá evoluční hlediska. Autorka stála 
před nelehkým úkolem propojit poznatky z literatury velmi různého oborového zaměření, což 
interdisciplinarita problematiky vyžaduje, přičemž byla bohužel navíc hendikepována 
specializací na německý jazyk, nikoli anglický, ve kterém jsou publikovány nejdůležitější 
studie k problematice. Přes tyto nelehké výchozí podmínky se domnívám, že úkol zvládla se 
ctí – podařilo se jí vytvořit solidní přehled dané problematiky včetně porovnání různých 
přístupů a dokonce nastudovala kolem desítky zahraničních titulů (a pravděpodobně i více, 
viz níže).  
 Co se týče výzkumné části, chtěla bych vyzdvihnout, že autorka sebrala velké 
množství dat a tato data zcela samostatně zpracovala. Znamenalo to pro ni nejen velké 
množství odvedené práce, ale také nutnost naučit se několik statistických postupů a vůbec 
zacházení se statistickým programem. Velmi oceňuji její ochotu, trpělivost a píli, které vedly 
podle mě ke zdárnému výsledku. Vzhledem k široce definovanému problému bylo také těžké 
v nasbíraných datech se zorientovat, vytyčit si zcela konkrétní a na základě dat 
zodpověditelné hypotézy a vše přehledně podat. Výběr hypotéz a dat z celého souboru, který 
přesahoval svým záběrem rozsah bakalářské práce, autorka provedla vhodně a opět 
samostatně, s mou pomocí pouze ve formě drobných konzultací. Při zpracování se v datech 
neztratila, naopak podařilo se jí udržet u jednotlivých řešených otázek poměrně jasnou linii od 
teoretického zakotvení, přes formulování hypotézy, výsledek, až po interpretaci a závěry.  
 Po formální a jazykové stránce pokládám práci za dostačující, až na způsob citování, 
který je dost nešťastný – v textu jsou uváděny citace, nezahrnuté do závěrečného přehledu 
literatury, což znemožňuje jejich správnou identifikaci a možnost dohledání čtenářem. 
Protože mám za to, že s řadou z těchto prací je studentka poměrně dobře obeznámena, připadá 
mi i pro ni škoda, že se tyto studie do přehledu literatury nedostaly. V případě, kdy se jedná 
pouze o sekundární citace, chybí uvedení primárního zdroje. 
 Celkově je práce podle mého názoru na úrovni bakalářského studia velmi zdařilá, 
především její empirická část, která prezentuje řadu zajímavých a publikovatelných výsledků. 
Data a možnosti analýz navíc nebyly zdaleka vyčerpány, takže se zde nabízí velmi reálná 
možnost rozšíření a prohloubení práce v navazujícím magisterském studiu. 
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