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Předložená práce se zabývá otázkou sebeotevření v kontextu internetových seznamovacích serverů. 

Konkrétně zjišťuje vztah mezi vnímaným potenciálem k romantickému vztahu a mírou sebeodhalení. 

Teoretická část přináší základní zarámování problematiky sebeodhalování ve vztazích i podrobnější 

popis specifik této tématiky v kontextu internetového seznamování. Pozornost je věnována i otázkám 

období adolescence a mladé dospělosti, které představovalo skupinu zachycovanou v  dotazníkovém 

šetření. Samotný empirický výzkum má kvantitativní charakter a na základě vzorku 110 respondentů 

se autorka snaží nalézt odpověď na řešené otázky. Je nucena konstatovat, že většina formulovaných 

hypotéz nebyla potvrzena. 

 

Bakalářská práce má na obecné úrovni logickou strukturu, diskutována jsou relevantní teoretická 

východiska a empirická analýza používá metody odpovídající bakalářskému stupni studia. Práce je 

také nesena poměrně zřetelným záměrem, který ale bohužel často pod silnými nánosy formálních a 

nedbalostních chyb zaniká. V tomto směru také směřují nejpodstatnější výtky, které bych k textu měl.  

Závažností nejmenší jsou relativně formální chyby v odkazovém aparátu. Yum a Hara 2005 chybí 

v seznamu literatury (str. 23), Ben-Ze’ev 2004 je chybně uveden i s křestním jménem (str. 22). 

Především ale samotný seznam literatury není řazen podle abecedy, nemá standardizované 

formátování a u řady zdrojů chybí i údaje, které patří mezi minimální požadavky odkazového aparátu 

(čísla časopisů, strany apod.). 

Podstatnější jsou pak časté stylistické přehmaty. Jako příklad lze uvést anglické a přeložené označení 

teorie sociální penetrace na dvou sousedních řádcích (str. 22 – zároveň jednotlivé členy této věty 

nejsou ve správném pádu) či odkaz na přílohu práce končící bez uvedeného čísla (str. 29). Tristní 

„tečkou“ nad množstvím nedbalostí v práci je zduplikování podkapitoly 4.8, která je v textu dvakrát za 

sebou (podruhé pod číslem 4.9). 

Logickou strukturu práce poněkud narušuje diskuze některých konceptuálních aspektů problematiky, 

která se odehrává již v samotné empirické části (např. zmínka o cost-reward theory se objevuje až při 

formulaci hypotéz, str. 26). Stejně tak operacionalizace (str. 27) ve skutečnosti představuje spíše 

konceptualizaci, tj. snahu o definování používaných pojmů, nikoli jejich převedení do empiricky 

měřitelných znaků. Skutečná operacionalizace zároveň v metodologické části chybí. 

Samotná charakterizace prováděného šetření je pokulhávající. Poznamenal bych, že ke 

kvantitativnímu výzkumu se přistupuje především z důvodu charakteru výzkumných otázek, nikoli 

kvůli „nutnosti obsáhnout velké množství respondentů současně“ (str. 28). To je až důsledek zvolené 

strategie. Autorka dále charakterizuje výběr respondentů jako náhodný (str. 29). Podle dalšího popisu 

ale není jasné, jaké postupy byly zvoleny, aby se tomuto způsobu výběru sběr dat alespoň blížil. 

Obdobné pochybnosti vzbuzuje použití označení „předvýzkum“ (str. 30)). Jak tento metodologický 

pojem autorka v daném kontextu chápe? 



Konstrukce dotazníku je také v několika bodech napadnutelná. Argumentace spojená se zahrnutím 

varianty odpovědi „nevím“ v některých otázkách, tj. že server vyplnto.cz jiný postup neumožňoval 

(str. 29), je velmi slabá. V takovém případě neměla autorka pro účely seriózního výzkumu tento 

server používat. Znění otázek 37 a 41, které jsou dále používány pro testování jedné z hypotéz, je do 

určité míry matoucí. Není jasné, jak by na tyto otázky měli odpovídat ti respondenti, kteří se svým 

partnerem o sexu komunikují, resp. neměli negativní sexuální zkušenosti. 

Výsledky výzkumu jsou v textu uváděny často na čistě deskriptivní rovině, dokonce spíše pouze jako 

reprodukce hodnot uvedených v tabulkách bez další věcného komentáře. Při tomto převodu se 

autorka někdy dopouští nepřesností, jako např. na str. 31, kde mimo jiné tvrdí, že 28 % žen potenciál 

k romantickému vztahu nevnímá a 24 % žen ho vnímá (pomíjím zde „překlep“ při záměně slov „žen“ 

a „mužů“). Tyto procenta přitom ale neudávají „kolik z žen“, ale „kolik z celku“ (jak by mohlo 

napovídat i to, že součet se zdaleka neblíží 100 %). Obdobně i v dalších tabulkách by bylo vhodnější 

uvádět sloupcová nebo řádková procenta, nikoli celková. 

Následující podkapitola testující za pomocí statistických metod formulované hypotézy je o poznání 

kvalitnější, i když i zde se autorka nevyhýbá řadě nejasností. Předně není jasné, proč při srovnávání 

průměrů autorka použila odpovídající statistický test, ale při srovnání kategorických proměnných 

žádný statistický test nepoužívá (např. tabulka 8 a 10). Nedbale až zmatečně potom působí 

rozepisování dimenzí sebeodhalování (str. 33), kupříkladu chybí jednoznačný popis konstrukce 

indexu, který zachycuje sdílení informací v internetovém profilu.  

Výše uvedené výtky měly charakter nedbalostí, které ale ve výsledku často zpochybňovaly věcnou 

oporu předloženého výzkumu. Kromě toho bych měl ale i několik diskuzních připomínek 

k samotnému tématu. 

V kontextu teoretické diskuze není úplně vyjasněno, zda volba populace adolescentů a mladých 

dospělých byla tou nejvhodnější. Jedná se o typické uživatele online seznamování? A je tento způsob 

seznamování typické pro tuto věkovou skupinu? Jinak řečeno, není možné, že se práce zaměřuje na 

poměrně neobvyklou skupinu, jak z pohledu uživatelů seznamek, tak z pohledu vrstevníků, pro které 

nemusí platit zobecňující teze diskutované v teoretických východiscích?  

Dále si nejsem jistý, zda je vhodné rozlišovat seznamovací servery na ziskové a neziskové. 

Pravděpodobně je zde myšlen rozdíl mezi placenou a neplacenou službou. Samotný poplatek za 

používání se ale zdaleka nepřekrývá se ziskovostí (viz např. služby Google). Bezplatné servery mohou 

být financovány (a dokonce být i ziskové) z jiných zdrojů (reklama, atp.).  

Na závěr bych pak upozornil na letmo zmíněný popis konfliktu autorky výzkumu s administrátory, 

resp. pravidly serverů použitých pro rekrutaci respondentů (str. 30). Ten by bylo možné považovat za 

poměrně důležitou otázku spojenou s etikou výzkumu. Text si v této otázce zasloužil podrobnější 

rozpracování a osvětlení situace, aby tak byl rozptýlen dojem, že autorka mohla při hledání 

respondentů postupovat ne zcela v souladu s etickými zásadami společenskovědního výzkumu. 

 

Celkově považuji předloženou bakalářskou práci za text na hranici přijatelnosti. Autorka 

nepochybně věnovala řešení výzkumného úkolu značné úsilí, které lze v textu rozpoznat. Na 

druhou stranu je výsledná podoba textu shazována takovým množstvím nedbalostí, že vzbuzují 



pochybnost, zda je důstojné jej považovat za kvalifikační práci akademického charakteru. 

Nechávám proto na komisi, aby i na základě průběhu obhajoby posoudila, zda je možné 

předloženou práci hodnotit alespoň hodnocením dobře.  

 

 

V Praze dne 8. 10. 2012 Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 


