
Hodnocení bakalářské práce Ivy Vesecké 
 

 

1. Dodržení zadání 

Cílem bakalářské práce Podoby a projevy disinhibice bylo popsat specifika lidské 

komunikace na internetu se zaměřením na rizika komunikace v tomto prostředí. 

Autorka dodržela zadání práce.    

 

2. Obsahová stránka 

Téma práce, které autorka zpracovává, je poměrně rozsáhlé a obtížné. Nejenom že je náročné 

na výběr relevantních zdrojů, ale také je předmětem rozsáhlých diskusí, polemik 

a nejednotných závěrů. Autorka při psaní práce dostatečně nevyužila konzultací, zvláště 

v oblastech, kde jí chybí odborná způsobilost. Práci by prospělo zúžení tématu a zaměření se 

jenom na některé odborné otázky. V tom spočívá slabé místo práce. Ve snaze popsat 

nejdůležitější jevy a rizika internetové komunikace se autorka dopustila začátečnických chyb, 

kdy do práce zahrnula sice poměrně zdařilý popis vybraných jevů, ale bez hlubší analýzy 

popisovaných jevů a bez adekvátních závěrů.  

Ve čtyřech částech, do kterých je práce rozčleněna, je dodržena poměrně logická struktura. 

Problematiku agrese by ale bylo vhodné uvést samostatnou kapitolou a její charakteristické 

znaky lépe propojit s jejími dílčími formami, které se v internetovém prostředí vyskytují 

a které autorka podrobněji v kapitole 3 rozebírá. Zařazení kapitoly 4 (Bezpečnost informací 

na internetu) s probíranými jevy souvisí, ale její zpracování je velmi povrchní, bez hlubší 

provázanosti s předchozím textem. V rámci obhajoby práce navrhuji doplnit některé závěry 

práce, ke kterým autorka došla.  

 

3. Gramatická, stylistická a grafická úroveň 

Gramatická a stylistická a úroveň práce je velmi dobrá. Grafická úroveň práce je dobrá, až na 

několik typografických nedostatků, jako je např. název kapitoly na posledním řádku strany 

(str. 34) nebo špatné označení málo povedené tabulky na str. 41.  

 

4. Citační úroveň 

Autorka uvádí odkazy na použité zdroje, až na malé nedostatky (chybí odkazy na zdroje 

u obrázku č. 2 a č. 3). 

 

5. Celková úroveň práce 

Studentka splnila zadání a prokázala schopnost samostatné odborné práce. I přes výše 

zmiňované nedostatky práci doporučuji k obhajobě. Hodnocení: dobře. 
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