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Představení práce 

Bakalářská práce se svým tématem zaměřuje na velmi aktuální oblast partnerského 

seznamování za pomoci geolokačních aplikací. Online seznamování patří dnes již k tradičním 

předmětům formující se kyberpsychologie, ale fokus práce na masivně populární aplikaci 

Tinder a vnesení kontextu COVID situace staví jev do nových a nepoznaných souvislostí. 

Studentka si klade tři výzkumné otázky směřující na popis procesu seznamování, faktory či 

vlastnosti tohoto procesu a přidává i jednu podotázku na možné proměny užívání aplikace 

během pandemie. Práce svou stavbou i doporučením vedoucího směřuje k souboru postupů 

zakotvené teorie a usiluje o popis a místy i velmi obtížnou teoretizaci jevu. Studentka v tomto 

ohledu využila šesti volných rozhovorů se třemi muži a třemi ženami ve věkovém rozpětí mladé 

dospělosti (22-27 let). Analytické a interpretační postupy uplatněné na nasbíraná data jsou 

popisovány relativně v souladu se zakotvenou teorií, kdy určitého upozadění se dostalo 

selektivnímu kódování a dalším drobným nuancím, které standardně u bakalářských prací 

nevídáme. Výsledky práce poskytuje košatý a bohatý hierarchický systém tematických 

kategorií určených diskrétními znaky či dimenzemi. Na tomto místě naprostá většina prací 

tohoto stupně končí, ale autorka se pokusila, na doporučení vedoucího, také o složitější osové 

kódování dle modelu Strausse a Corbinové (1999). To přineslo i velmi žádoucí zasazení 

zajímavých poznatků práce do sledu fází seznamování popisujících i vysvětlujících důležité 

okolnosti užívání Tinderu k hledání partnera.  

 

Vymezení tématu 

Téma si studentka vybrala autonomně na základě vlastního návrhu specifikace vypsaného 

tématu online seznamování. Jedná se o zdárný příklad toho, proč studentům bakalářského 

stupně umožňovat formulovat vlastní výzkumné záměry dle jejich motivace, ale také jim 

ponechat odpovědnost za náročnější proces přípravy badatelského plánu. Kateřina Kozáková 

v tomto prokázala velkou iniciativu, kdy jako jedna z mála byla schopná předložit už během 

ucházení se o práci základ návrhu výzkumu, což velmi oceňuji. Výsledné téma považuji za 

aktuální a kreativně pojaté, kdy je třeba akcentovat kontraintuitivní pointu, že by aplikace 

utvořená k rychlému osobnímu kontaktu mohla ještě vzrůstat v popularitě během podmínek 

omezujících osobní kontakt. Podnětné je však i studium uživatelů Tinderu jako takových, kdy 

se nám dostalo poutavé sondy do intimní oblasti života mladých lidí a forem, jakými dávají 

význam této zkušenosti.  

 

Zhodnocení spolupráce 

Jak již předchozí část asi napověděla, spolupráci se studentkou si pochvaluji. Sama a 

v adekvátní frekvenci téma konzultovala, dokázala pracovat samostatně. V důležitých bodech 

výzkumného procesu iniciativně usilovala o vlastní doplnění znalostí metodologických procesů 



a neponechávala výsledek jen své intuici a určité míře výzkumného nadání, kterou bych si jí 

dovolil přisoudit. Z práce je vidět, že i mé docela důležité výhrady k některým strukturálním i 

analytickým částem jejího textu vzala za své a pokoušela se je řešit. Tuto učenlivost proto 

s ochotou vyzdvihuji i zde v posudku.  

 

Hodnocení výsledné práce 

Ohledně finálního textu je vhodné začít pozitivními aspekty práce, které znatelně převažují. 

V souhrnu by se dalo říci, že práce dosahuje kvalit v tradičně těžších aspektech výzkumnické 

práce (zejména ve velmi nadějných analytických a interpretačních postupech), zatímco některé 

detaily či jinde začištěné formality jsou zdrojem možností zlepšení. Jen bych chtěl podotknout, 

že při doplnění několika těchto slabin by nebylo problém akceptovat studii skoro jako práci 

diplomovou. Vlivem nashromáždění drobností pak jde však spíše o nadstandardní výkon 

v některých oblastech, kde jiným by to chtělo věnovat ještě trochu více času.  

Začal bych od prostředka, kdy mnou navrhované změny studentka dovedla do podoby docela 

standardní kapitoly popisující výzkumný postup (příště bych jej opravdu nazval a ujednotil pod 

kapitolu Metodologie či Popis výzkumného postupu). Důležité podkapitoly a témata tu 

vysvětlené jsou, jen by stále bylo vhodné postup analýzy popsat na jednom místě a 

nepokračovat s ním dále v kapitole dedikované již samotné prezentaci a rozboru dat. Také bych 

ocenil detailnější vyjádření kódů selektivně vyřazených a konkrétnější zachycení výsledků 

kódování v jednotlivých cyklech.  

Navazující pojmový model v analytické části, kde studentka důsledně podpírá svá tvrzení, 

vybírá poutavé citace z bohatých dat, zvažuje explicitní i implicitní významy, všímá si dokonce 

chybějících motivů, zvažuje teoretickou saturaci z dat, konfrontuje tvrzení jinými, shrnuje, 

navíc udržuje adekvátní délku a plynutí textu, je rozhodně hlavním a nesporným kladem této 

bakalářské práce, který tak chybí u řady studentů. Vlivem autorčiny motivace záležitosti 

konzultovat se následně pokouší i o doporučené axiální kódování, kde nezůstává u častého 

prohřešku vůči tradici zakotvené teorie (setrvávat jen u kategorizace témat), ale snaží se ucelit 

a provázat výsledky do podoby kauzálně navazujícího modelu sociálního procesu. Přestože se 

vše zcela nevede dle nijak jednoduchého návodu Strausse a Corbinové (1999), chtěl bych pokus 

o integrací výsledků do podoby teorie ocenit. K úplnému dokončení by stačilo jít ještě do hlubší 

teoretické práce s pojmy (teoretické či selektivní kódování) a explicitně vyjádřit různé 

přesahující vlastnosti a dimenze utvářející variaci seznamovacího procesu, o kterých jsme 

mluvili během konzultace (např. během a mimo COVID, v případě osob s výskytem znaku 

zábava či flirt či dlouhodobý vztah atd.).  

Další části práce jsou napsány důstojně a dle zažitých standardů. Stylistika studentky je věcná 

a vyjadřuje se odborně, přesně.  

Úskalí práce pro mě vyjadřuje absence teorií seznamování v kontextu tradičního namlouvání, 

ale i online vztahů, které by získaly velkého využití v diskusi užívání Tinderu a specifik 

geolokačního seznamování. Toto a srovnání tradičních online seznamek a Tinderu by mohlo 

stát rovnou v teoretické části práce a více vymezovat kontext, do něhož bude následně studentka 

novodobý trend vsazovat. Přidal bych i citování zdrojů staršího data (Walther, 1996; Šmahel, 

2003), kdy informace ohledně internetové komunikace stárnou enormně rychle (např. dnešní 

mnohem vyšší bohatost senzorických informací během komunikace, internetová identita 



propojena s reálnou identitou, snížení anonymity). Chápu to však i jako své zaváhání v roli 

vedoucího, že jsem mohl na něco podobného dříve upozornit.  

Na stranu studentky ale bohužel padá přítomnost několika překlepů, gramatických chyb či 

problémů s interpunkcí na každou stranu práce, což hlavně v počátcích odvádí od obsahu 

sdělení. Důslednější korektura měla být provedena. Citační norma je používána převážně 

adekvátně (pozor na chybné umísťování reference za tečku u parafrází), ale na několika místech 

je odkaz na implikovaný zdroj vyloženě chybějící (např. odkazování se na výzkum z ČR a SR 

ohledně online seznamování, který slouží jako argument pro výběr věku vzorku). Tyto 

záležitosti je však možné v budoucnu docela snadno podchytit, na rozdíl třeba od analytické 

práce a výzkumného vhledu vyzdvihovaného výše. Tímto vlastně můj souhrn výhrad končí.  

 

Dotazy k obhajobě 

1) Jak si autorka vysvětluje docela kritické a intenzivní postoje vůči profilům dalších 

uživatelů, ale zároveň nevyplňování popisků u profilů vlastních či vkládání až úzus 

bořících fotek „bez hraní si na něco“? Objevil se v datech také trochu sebekritický 

vhled, že se v online prostředích trochu přikrášlujeme a měli bychom si toho u sebe být 

vědomi, a tudíž k tomu být i trochu tolerantnější u ostatních? 

 

Závěr 

Bakalářská práce bezpečně splňuje požadavky na tyto druhy prací, po formální i obsahové 

stránce. Studie přináší zajímavý vhled na aktuální téma zkoumané za netradičních okolností. 

Studentka tímto výsledkem předvedla svou rozvíjejí se schopnost kvalitativně analyzovat data. 

Práci s radostí doporučuji k obhajobě.  
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