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Studentka Klára Stejskalová představuje práci Struktura sociálních sítí a sociální opora. Jak 
uvádí v úvodní části práce, ve své práci se zaměřuje na“vztah určitých charakteristik 
jedincovy sociální sítě a sociální opory.“ (s. 5) Dále také deklaruje, že bude využívat evoluční 
přístup. V dalších částech práce však explicitně nepředstavuje evoluční východiska (i když 
takto označuje jednu z kapitol 2.1.2), případně se nevěnuje diskusi, proč si zvolila právě 
evoluční hledisko a navíc ve své práce využívá i jiných východisek. Proto bych byla ráda, 
kdyby nás studentka mohla v rámci obhajoby seznámit s tím, proč si zvolila zrovna evoluční 
přístup a jaká jsou základní východiska evolučního přístupu vzhledem k tématu práce.  
 
V rámci teoretické části práce studentka vymezuje základní pojmy a představuje základní 
teorie jednotlivých autorů. K relevanci zvolených autorů se nemohu vyjádřit. Obecně však 
platí, že studentka předkládá v rámci teoretické části průměrnou teoretickou stať. Jedná se o 
systematický přehled výchozích pojmů a přístupů. Ocenitelné je např., že se studentka 
neomezuje pouze na přehled jednotlivých pojmů, ale na závěr formuluje definice jež bude 
využívat pro svůj výzkum. Na druhé straně, zde chybí větší explicitní  provázanost mezi 
kapitolami, potažmo jednotlivými tématy nejen navzájem, ale hlavně vzhledem k tématu 
práce (např. není z textu jasné, proč se studentka věnuje právě a jen rodině jako vztahové 
síti?), explicitnější srovnání jednotlivých definic či přístupů a ne na všech místech jsou 
odkazy na literaturu, ze které autorka čerpala ( např. str. 11, 13, atd.). 
 
Cíle práce, výzkumná otázka a také hypotézy jsou formulovány přesně a ocenitelné je, že 
studentka vychází při formulaci hypotéz z teoretické části práce. 
  
Zvolená technika sběru dat (o zvolené metodě se v rámci metodologické kapitoly 
nedozvídáme nic) je vhodná vzhledem k cílům práce. Studentka přesně popisuje jednotlivé 
části dotazníku, který sama sestavila. Zajímalo by mne však, proč studentka do dotazníku 
zařadila otázky vztahující se k osobnosti respondenta a zda a jak získaná daty využila při 
interpretaci dat. A dále pak,  jak zajistila, že otázky byly pro respondenty „srozumitelné“, tak 
jak uvádí v práci.  
 
Zásadní připomínku mám ke vzorku. „Lavinový výběr“, jak studentka označuje svou metodu 
výběru vzorku, nepatří mezi standardní (a mne známé) metody výběru vzorku a již vůbec ne 
pro kvantitativní strategii výzkumu. Zajímalo by mne tedy, zda by studentka byla schopna 
navrhnout správnou a vhodnou metodu výběru vzorku, tak aby se jednalo o reprezentativní 
vzorek.  
Také velikost vzorku není dostatečná pro zajištění reprezentativnosti. Hlavně pak také proto, 
že studentka v rámci analýzy dělí respondenty do mnoha podskupin, ve kterých pak je malé 
zastoupení jednotlivých respondentů. Je však nutné uvést, že velikost vzorku uvádí studentka 
jako jeden z limitů svého výzkumu. Škoda jen, že to nezohledňuje explicitně při interpretaci 
dat a formulaci závěrů. 
O nereprezentativnost vzorku a potažmo o jeho nevhodném výběru vypovídá také fakt, který 
se dozvídáme jen mimoděk, že věkové rozvrstvení respondentů bylo od 19-28 let. Vede mne 



to k otázce, jaká zkreslení mohl takto vybraný vzorek přinést? Potažmo, jakou vypovídající 
hodnotu mají data, které studentka shromáždila. 
 
V neposlední řadě v metodologické části práce chybí odkazy na metodologickou literaturu, ze 
které studentka čerpala.   
 
V rámci empirické části jsou systematicky prezentována jednotlivá zjištění vzhledem 
k hypotézám, které si studentka stanovila v úvodu výzkumu. V další části studentka formuluje 
obecné závěry  (kap. 3.4., 3.5.). V této části se však dopouští řady zjednodušení a tím i 
zkreslení a to hlavně proto, že své závěry explicitně neopírá o zjištěná data.  
Ocenitelné je, že se studentka pokouší v další kapitole o určité srovnání svých závěrů 
s předchozími výzkumu, které prezentovala v teoretické části. Zajímalo by mne však jestli si 
studentka uvědomuje, jaké jsou limity při porovnávání zjištění tak odlišných výzkumu. 
 
Obecně však hodnotím, že studentka využila poznatků z literatury pro formulaci výzkumných 
otázek a následně i hypotéz a v závěru práce systematicky zpracovala a prezentovala svá 
zjištění, čímž také naplňuje cíle své práce. Jazyková, stylistická a formální úroveň práce je 
slušná. 
 
Práci doporučují k obhajobě. Hodnocení velmi dobře (35-36 FHS bodů).  
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