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Mobilní telefon prizmatem sociologie

Diplomová práce je, jak je již z názvu patrné, zaměřena na mobilní telefon a jeho sociální 

konsekvence. Toto zaměření je podle mne velmi aktuální, neboť mobilní telefon je zařízení 

měnící od základu téměř všechny společenské procesy. Již úvodem mohu konstatovat, že jde 

o práci originální, inovační, využívající moderních technických metod a přístrojů a autorka 

naplnila stanovené cíle beze zbytku. V české provenienci je zatím práce podobného druhu

ojedinělá.

Jak je obvykle u diplomových prací, je rozdělena na teoretickou a empirickou část. 

V teoretické části se autorka zaměřuje na mobilní telefon jako na svého druhu nový sociální 

fenomén i marketingový objekt a v empirické části se snaží o specifickou marketingovou 

sondu do nákupního chování respondentů při výběru a případné koupi mobilního telefonu.

Vnitřní rozdělení práce do tématických celků považuji za optimální, i když z vnitřní logiky 

věci cítím určitou přechodovou mezeru mezi kapitolou věnovanou mobilnímu telefonu jako 

subjektu ovlivňujícímu dění a další částí práce, kde je mobilní telefon chápán jako objekt.

V první úvodní kapitole autorka seznamuje se zaměřením práce a důvody, které ji vedly

k výběru téma. V druhé kapitole pak vymezuje cíle své práce. Kapitola 3. je zaměřena na 

vlastní teorii, přičemž podkapitola 3.1. se věnuje mobilnímu telefonu jako sociálnímu jevu se 

všemi konsekvencemi včetně historického vývoje. Tato část je strukturována a propracována 

velmi dobře, respektuje hlavní oblasti dopadu mobilu na společnost i jednotlivce.

Diplomantka prokazuje dobrou orientaci v tématu a dostatečně využívá používá různé domácí 

i zahraniční prameny. Dovolím si snad jen jednu poznámku. Autorka popisuje i vybrané 

negativní dopady mobilních telefonů (kyberšikana, sexting,  kybergroning, etc., statusovou 

deprivaci), ale jako sociolog bych možná čekal i menší zamyšlení nad tím, jak se svět začíná 

chovat – sociální sítě, LBS, ve spojení s mobilními telefony jsou vlastně Orwelův Velký bratr,

kdy je každý sledován a každý sleduje. I když uznávám, že tato úvaha by byla patrně mimo 

rámec stanovených cílů práce.

Podkapitola 3.2. je věnována mobilnímu telefonu jako předmětu marketingového 

výzkumu. Zde diplomantka rozebírá i otázku kvantitativních i kvalitativních a metod a 

postupů. Větší pozornost věnuje otázce využití oční kamery jako kvalitativně orientovaného 

marketingového nástroje, včetně historického exkurzu. Autorka se pokouší kombinovat 



metodu „oční kamery“ s klasickým post dotazováním pro získání relevantních informací o 

jednotlivých respondentech. V podkapitole si autorka vytváří přechod k vlastnímu 

marketingově zaměřenému empirickému šetření věnovanému nákupnímu chování při koupi 

mobilního telefonu v e-shopu.

Kapitola 4. obsahuje empirickou část práce. Autorka úvodem popisuje použité metody              

a sledovaný vzorek respondentů. K logice šetření i používaným metodám nemám připomínky, 

jde o standardní specifické metody kvalitativního marketingového výzkumu. Pro zpracování 

dat z oční kamery bylo použito specifického software (Tobi Studio 3.1). Grafické znázornění 

(Heat map a Gaze plot a Mouse click) odhalilo určité zajímavé rozdíly ve vnímání i užívání 

e-shopových stránek s mobilními telefony mezi muži a ženami. V zpracování dat AOI pak 

diplomantka použila metod 1. a 2. třídění včetně grafického zobrazení rozdílů sledovaných 

položek mezi pohlavími. Zjištění podložená daty jsou zajímavá a interpretace autorky 

adekvátní. Domnívám se ale, že pro některé sledované položky (např. sumy mouse clickcount 

mean na oblast ceny, etc.) bylo možné otestovat, zda je rozdíl mezi pohlavími je kromě 

„okometrie“ i statisticky významný. Vzorek byl sice malý (cca 50 respondentů), ale 

neparametrické techniky by to jistě umožnily. Jinak řada zjištění je jistě důležitá a pro 

marketingové pracovníky a tvůrce web stránek určitě použitelná. V tom vidím je praktický 

přínos této práce. V tomto kontextu se domnívám, že by bylo možné některé části práce 

publikovat.

Celkové hodnocení

Celkově jde o velmi dobrou a precizně zpracovanou práci. Diplomantka prokázala 

schopnost řešit zadanou problematiku po metodické i interpretační stránce s dostatečnou 

invencí. Její interpretace a závěry jsou dostatečně podložena daty. Ani po formální a 

stylistické stránce nelze práci nic podstatného vytknout. Doporučuji práci k obhajobě 

s hodnocením výborně.
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