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Posudek bakalá řské diplomové práce Kristýny Bilákové 
„Internet a utvá ření sociálních sítí u vysokoškolských 
student ů se zdravotním postižením“ 
 

Posudek vedoucí práce  

 

 

Kristýna Biláková ve své práci zkoumá způsoby utváření sociálních sítí a způsoby užívání 

Internetu u vysokoškolských studentů se zdravotním postižením. Jako metodu získání dat 

zvolila polostrukturované rozhovory, resp. v jednom případě dotazování prostřednictvím e-

mailu (dotazník). Získaná data analyzovala a interpretovala prostřednictvím segmentového 

kódování. Svůj výzkum zasadila do kontextu současného společenskovědního výzkumu 

Internetu a sociálních sítí a literatury o zdravotním postižení. 

V první polovině práce se autorka zabývá teoretickým ukotvením svého zájmu v rámci 

současné společenské vědy a detailně rozebírá různé ohledy užité metody. Druhá polovina 

textu je věnována vlastnímu výzkumu. 

Práce obsahuje závěr, seznam užité literatury a všechny nutné náležitosti bakalářské práce. 

 

 

Hodnocení práce: 

Klady: 

Za výbornou část práce považuji teoretickou část, kde autorka přináší přehled relevantní 

literatury pro jednotlivé ohledy svého zájmu (kapitoly 2.1 až 2.6). Autorka představuje 

konkrétní práce z různých společenskovědních oborů a propojuje je v souvislý text. 

Vynikající je též část, kde autorka detailně představuje svoji metodu, rozebírá různá etická a 

další možná úskalí a limity svého výzkumu. Jasně definuje svoji základní výzkumnou otázku 

(s. 17) a promýšlí výzkumnou strategii. 

Text v části věnované vlastnímu výzkumu je přehledně strukturován, je nabitý získanými 

informacemi. Autorka zdařile využívá citací z rozhovorů, které dobře vystihují názory a 

postoje respondentů. 

Autorka bezchybně používá v práci odkazy na literaturu. Práce neobsahuje žádné části, kde by 

chybělo citování. 

Celkově je práce čtivá a má dobrou jazykovou úroveň. 
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Výtky: 

Autorka sice v závěru komparuje relevantní literaturu s výstupy ze svého vlastního výzkumu 

(např. s teorií M. Douglas o skupině a síti či s teorií SIDE modelu, s. 51-52), ale důkladnější 

diskuze a shrnutí výsledků by práci prospěly. Vhodné by bylo též rozepsat závěrečná shrnutí 

v jednotlivých podkapitolách vlastního výzkumu. 

 

 

Závěrečné hodnocení 

V teoretické části autorka osvědčuje schopnost zacházet s odbornou literaturou a v části o 

vlastním výzkumu ukazuje, že se orientuje v terénu, dokáže sesbírat data, která pak 

přesvědčivě analyzuje a interpretuje. Tyto části práce považuji za výborné. 

 

 

S ohledem na výše uvedené výtky navrhuji hodnocení v rozpětí výborně až velmi dobře. 

 

 

 

……………………………. 

Karolína Pauknerová, PhD. 

V Praze, 29. září 2011 


