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Kristýna Biláková si otázku pro svoji bakalářskou práci zvolila v průniku dvou 

aktuálních témat: nová média a kvalita života znevýhodněných – resp. lidí s postižením. 

Řešila problém, jak přistupují tito lidé k potenciálu, který nová média skrývají, při navazování 

a udržování sociálních sítí. Přičemž velmi správně se nezaměřila pouze na sítě virtuální, ale 

vztáhla je k existenci sítí face to face, autorka používá pojmy on-line a off-line.  

Projekt bakalářské práce autorka založila na empirickém, kvalitativním výzkumu, 

který jistě promýšlela, o čemž svědčí i kapitola metodologie, která přesně kopíruje písemnou 

část zkoušky SVIP. Pro výzkum získala pouze šest informátorů, genderově nevyvážených a 

navíc užila nejednotný způsob sběru dat. Problémem, o němž sama autorka píše, je pak 

nehomogennost vzorku z hlediska typu postižení, tedy i z hlediska možností a příležitostí 

navazovat a udržovat sociální sítě off-line. Na druhou stranu bylo spíše vyloučené získat 

informátory – studenty VŠ stejného postižení v počtu 15. Reálně vybraný vzorek tedy 

vygeneroval jistá úskalí práce. Viz níže. Vedený rozhovor byl asi plodný, nicméně doporučuji 

nezkoušet příště informátory z rozdílu mezi pojmy on-line a of-line sociální síť (s. 35). 

Znalost slov a jejich obsahů nevylučuje konceptualizaci rozdílu v sociální realitě. 

Získaná data podrobila autorka analýze a přinesla interpretaci. Tu opřela o teoretická 

východiska, která představila systematicky a přesně ke sledovanému tématu. V tomto smyslu 

je práce s českou a zahraniční literaturou nejsilnější rovinou předkládané bakalářské práce. 

Oceňuji, že autorka pracuje s vědeckými koncepty propojeně, že nerozlišuje ve výkladu 

domácí a zahraniční literaturu. Přesto i zde by bylo možno doporučit: při přebírání klíčových 

konceptů je lépe pracovat s primární literaturou, než s učebnicemi – viz Mary Douglas. Pro 

vysvětlení některých postojů – nemanifestovat postižení – by pomohla kniha Ervinga 

Goffmana Stigma. 

Již výše jsem naznačila, že problematicky sestavený vzorek působil autorce 

interpretační potíže, kterých si ona sama byla vědoma. Analýza, která se čtenáři dostává, je 

vlastně rozporcovaný rozhovor šesti informátorů k dílčí otázce, kterou autorka řeší. Spojitost 

výpovědí není žádná, nebo není hledána. Přičemž spojitost informací a vysvětlení kauzality je 

principem kvalitativního výzkumu. Autorka proto měla rezignovat na klasický způsob 

interpretace a skutečně šáhnout po kazuistikách jednotlivých případů a ty pak porovnat. 

Kdyby sdělila, jak dané postižení jednotlivce může ovlivnit jeho přístup k novým médiím, 

vznikl by daleko plastičtější text. Takto sám čtenář (oponent) vidí, že mladík Boris se oční 

vadou internet nepoužívá (protože je to možná technologicky náročnější), Cyril naopak se mu 

poddává, protože jinak jeho možnosti komunikace off-line jsou omezené atd. Kdyby ovšem 

zvolila tento způsob uvažování o datech, musela by více pracovat s postižením informátorů, 



více ho vztahovat a připomínat. Tomu se ale autorka překvapivě snaží vyhnout. Z textu a 

reflexe je zjevné, že dané téma bylo skutečně pro badatelku emočně náročné. 

Posudky, které říkají, co by v práci mělo být, a nevšímají si, co v práci je, nejsou 

vyvážené. Tedy bylo by nespravedlivé říci, že práce je odvedena špatně. V daném způsobu 

výkladu autorka prokázala, že je schopna data třídit a prezentovat je. Dokázala je pěkně 

propojovat i s odbornou literaturou. Zde bych chtěla zdůraznit zejména výklad o siných a 

slabých vazbách ve vztahu k internetovým sociálním sítím. Naopak interpretaci dat dle Mary 

Douglas bych doporučila ještě promyslet, či lépe argumentovat (např. při obhajobě). Dle 

mého soudu nelze v případě sociální sítě mluvit o slabé skupině a silné síti. Síla sítě 

maximálně plyne z softwerové dokonalosti, nikoliv sytému hierarchie společnosti a sdíleného 

vědění. 

Po formální práce je text bez závažnějších překlepů, výjimečně text trpí nepřesnou 

formulací (např. s. 42 3. odst.), ale interpunkce by se mohla zlepšit (zejména věta vložená). 

 

Bakalářskou práci Kristýny Bilákové pokládám za zdařilou. Výtky výše uváděné by 

měly být dílčí inspirací, nikoliv argumentem pro zásadní zpochybnění práce. Bakalářskou 

práci hodnotím jako velmi dobrou.   
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PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 


