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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

 
 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře  
 
 
Datum, podpis: 18.1.2012 doc. PhDR. Jaroslav Koťa 

Co znamená „štěpení identity“? (s. 13) Co je to dekonstrukce sociálních hranic? (s. 16) Proč 

autorka Wikipedii zařazuje mezi sociální sítě? (s. 24) Co je to – virtuální přátelství; jde v něm 

skutečně přátelské vztahy či o kvazipřátelství? 

Odevzdaná písemná a elektronická verze mají být identické; jelikož posudek byl zpracován 

dle uložení elektronické verze na webu FF UK, je stránkování převzato z této verze. Zde je 

nutno upozornit, že autorka nemá u této verze uveden titulní list s názvem celé práce, 

jménem autorky atd., což je nutné i dodatečně opravit!!! Chybí i čestné prohlášení, 

poděkování etc.  

K textu lze vznést některé dílčí připomínky: s.11: Internetový konzumenti ve věku 9-16 let... 

tvrzení: „Uživatelé ve věku 15-16 let tráví na internetu 118 minut denně, dvakrát více než 

uživatelé ve věku 9-10 let (58 minut).“ Je příliš autoritativní. Autorka zřejmě neuvádí 

absolutní čísla, ale průměrná, že?  

Diplomové práci by prospělo, kdyby autorka na řadě míst neužívala osobního tónu. Některé 

kapitoly jsou celé upletené z parafrází, autorka přitom parafrázuje často banality (např. s. 

15). Řada kapitol začíná bůhvíproč citací, čímž autorka sugeruji čtenáři dojem, že není 

schopna samostatně otevřít nové téma. Vložená kapitola o dospívání je do textu vložena 

neorganicky – a je v kontextu práce možná i nadbytečná. Odkazy na s. 19 vybočují z normy. 

Autorka si navíc způsob citací, tam kde parafrázuje, přitesala pro svou potřebu. Jasněji 

mohlo být objasněno, co se rozumí pod termínem kyberšikana u jednotlivých respondentů a 

ev. zneužití dat v síti atd. Formulace některých otázek je problematická, což se pak odráží i 

ve zpracování a hodnocení. Také důvody pro redukci (vyřazení) některých dotazníků nejsou 

čtenáři zcela jasné. Celkové závěry práce mohly být přehlednější, takto připomínají 

rozsahem a formou spíše anotaci celé práce. Práce splňuje požadavky kladené na diplomové 

práce a lze ji předložit k obhajobě. 
 


