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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka ve výsledné práci vychází ze schválených tezí.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu D 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli D 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru C 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Veronika Procházková se ve své diplomové práci věnuje aktuálnímu a důležitému oborovému tématu, které 
v teoretických východiscích zajímavým způsobem kontextualizuje. Teoretickým východiskům bych vytkla jen 
časté spoléhání se na jediný sekundární zdroj v delších pasážích (např. Macek 2011) a také užší, spíše 
psychologickou perspektivu. Bylo by vhodné, kdyby se autorka zaměřila na některé oborové nebo sociologické 
teorie, které by jí pomohly nabídnout komplexnější intepretace výsledků. Např. na s. 28 čteme: "Sociální 
srovnávání je přirozená psychologická tendence, která může mít vliv na to, jak se cítíme a jak se chováme." Bylo 
by vhodné podívat se i na kritičtější pohled, např. sociologický, který by mohl vysvětlovat tendenci k sociálnímu 
srovnávání nikoli jako "přirozený", ale jako kulturní fenomén související např. se společností zaměřenou na 
výkon a soutěž (kapitalismus) atd. 
Pokud jde o samotný výzkum, přináší některé slibné a zajímavé informace, ale nacházím v něm zároveň větší 
množství pochybení. Soubor otázek kladených respondentům a respondentkám mi připadá velmi stručný, 
nerozpracovaný, resp. otázky jsou příliš přímočaré, autorka se mohla ptát šikovněji tak, aby získala relevantnější, 
detailnější a méně ovlivněná data. Rozpracování kategorií vzešlých z analýzy je spíše povrchní, zběžné, 
nevidíme hlubší strukturu dat ani vztahy mezi kategoriemi - analýza je spíše popisná a často se autorka věnuje 
zjištěním, která přímo nesouvisí s výzkumnými otázkami (např. popularita jednotlivých sítí, frekvence jejich 
užití). Nevhodné jsou také některé zjevné dezinterpretace vyjádření dotazovaných - na s. 40 např. autorka 
interpretuje trávení času na Instagramu jako "zabíjení času", přestože dále píše, že pro respondenty se jedná o 



regulérní způsob trávení volného času, jakým jsou jiné koníčky. Dochází tu tedy k silnému významovému 
posunu oproti vyjádřením respondentů.   
Na s. 40 autorka píše: "Můžu říct, že na sdílený obsah má vliv mnoho faktorů, jako jsou pohlaví, věk, zájmy či 
další sledovaný obsah na Instagramu." Takové závěry ale bohužel na základě techniky výzkumu, kterou zvolila, 
dělat nemůže - vzorek je příliš malý, není reprezentativní, autorka nesleduje statistickými metodami korelace 
mezi proměnnými atd. Stejně tak nemůže srovnávat rozdíly mezi dívkami a chlapci, protože výzkum není 
designovaný tak, aby takové závěry umožňoval ("pro dívky je více důležitý jejich fyzický vzhled a jejich body 
image, pro chlapce jejich dovednosti a prezentování svých koníčků a výkonu"). Autorka v datech také často 
kvantifikuje ("více než polovina…"), což nedává v kvalitativním výzkumu smysl.  
Kategorie "koho sleduji" nebo "jak mě motivuje a ovlivňuje" vlastně nejsou kategoriemi ze zakotvené teorie 
v pravém smyslu, na to jsou příliš obecné a nenesou žádný konkrétní význam - správné kategorie by v sobě už 
nesly konkrétní kvalitativní informaci. 
Autorka často v textu prezentuje velmi silné závěry, které obecně na základě kvalitativního výzkumu tímto 
způsobem konstatovat nemůže - bylo by vhodné nabízet taková konstatování spíše jako hypotézy k dalšímu 
ověření ("Vnější motivace způsobená prohlížením příspěvků na Instagramu má pouze krátkodobý účinek a 
podporuje návyky, které jsou dívce nebo chlapci již vlastní, ale významné změny v chování jedince nezpůsobuje. 
Jedná se především o motivaci ke změnám v životním stylu, ke změnám vzhledu či jednání."). Obecně autorka 
prezentuje velmi silné závěry, pro něž nemůže mít v datech oporu a které jsou často tedy spíše stvrzováním 
genderových stereotypů ("Z toho vyplývá, že pro dívky je fyzický vzhled a prezentace vlastního vzhledu 
důležitější než pro chlapce." - s. 58). Tvrdí také, že "[z] výsledků výzkumu vyplývá, že prostředí Instagramu má 
velký vliv na body image dospívajících." (s. 57) - autorka však neanalyzovala skutečný vliv, to ani není na 
základě rozhovorů s uživateli a uživatelkami možné, ale vliv vnímaný. Nemůže tedy konstatovat, jaký je vliv 
Instagramu na body image dospívajících, ale jen jaký vliv dospívající Instagramu přisuzují. 
Graf (paradigmatický model?) na s. 55 nedává bez komentáře žádný smysl, je těžké chápat smysl oboustranných 
šipek prakticky mezi všemi kategoriemi - není zřejmé, kterou kategorii autorka považuje za ústřední, které za 
příčinné, důsledkové, kontextuální atd.  
 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce je po formální stránce standardní, jen některé věty v textu občas nedávají smysl nebo není jasné, co jimi 
autorka míní (např ."Empirická část výzkumu sestává z kvalitativního výzkumu Instagramu a dospívajících dětí 
ve věkové kategorii 11-15 let vnímaným vlivem této sociální sítě." (s. 9); "Na základě sesbíraných dat se 
kvantitativní přístup dělení na skupiny jevil jako nejvíce vhodný." (s. 45); "Během rozhovorů se tematika body 
image a vnímání vlastní identity byla v popředí"). 
Jazykově je jinak práce v pořádku, jen občas jsem nacházela v textu překlepy nebo morfologické nedostatky 
(např. s. 37 - "reakcí namířené proti…" místo "reakcí namířených proti…"; s. 60 - "vzhled do problematiky" 
místo "vhled"; s. 60 - "zlaté pozlátko"). 
Autorka by si také z významového hlediska měla dávat pozor na volbu nevhodných slov. Např. ve větě "V 
současné době se k takovému jednání žádná z dívek nepřiznala,…" je užití slovesa "přiznat se" nevhodné, 
protože hloubkové rozhovory nejsou výslechem a v žádném případě by ho neměly připomínat.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Veroniky Procházkové se zajímavým způsobem dotkla tématu vnímaného vlivu sociální sítě 
Instagram na sebepojetí (specificky body image) dospívajících a poukázala na některé paradoxy a znepokojivé 



trendy (např. zřejmou preferenci upravovaných fotografií před těmi, které se snaží věrněji reflektovat 
mimomediální realitu). Práci považuji obecně za velmi dobrou, ale prospělo by jí trochu času navíc věnovaného 
důslednější analýze a provázání výsledků s teoretickými východisky.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 
 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 
 

Komentář pro případnou shodu nad 5%: 
6.1 Shoda je 4 %. 

 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A        výborně 
B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    
C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     
D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    
E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   
F        nedoporučuji k obhajobě 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: 15. 6. 2021                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


