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Předložená práce se zabývá velice zajímavým a aktuálním tématem míry a hloubky sebeodhalování

uživatelů internetových seznamek. Toto téma si autorka vybrala a zformulovala zcela samostatně.

Vyzdvihnout bych také chtěla její vysoké nasazení při realizaci výzkumu. 

Práce má část teoretickou a empirickou. Teoretickou část považuji – až na některé formální 

nedostatky způsobené zřejmě nepozorností – obsahově za jednu z nejzdařilejších, které jsem měla 

možnost číst. Autorka zde prokázala schopnost samostatně vyhledávat relevantní literaturu a 

pracovat s ní tak, aby teoretická část mohla sloužit jako opora pro část empirickou. Za velice zdařilou 

považuji rešerši nejnovějších výzkumů zabývajících se tímto tématem. Teoretická část je členěna na 3 

hlavní oddíly, každý z nich je adekvátně strukturován a vyjadřuje svou vlastní logiku, zároveň je ale 

adekvátně propojován s ostatními oddíly. Autorka zde tematizuje adolescenci jako období, kdy 

navazování romantických vztahů k osobám druhého pohlaví nabývají na důležitosti a ranou dospělost

jako období, kde jedním z vývojových úkolů je nalezení partnera a prožití intimity. Právě na základě 

výše zmiňovaných faktů si autorka zvolila pro svůj výzkum právě tuto skupinu, i když uživatelé, kteří 

využívají služeb internetových seznamek, se pohybují samozřejmě ve věkovém rozmezí daleko širším. 

Rozhodla se prozkoumat, zda závěry, ke kterým došli předchozí výzkumníci, lze považovat za platné i 

pro skupinu českých adolescentů a lidí ve věku rané dospělosti. Pro svůj výzkum se rozhodla uplatnit 

kvantitativní metodologické postupy, což záměrům práce odpovídá. Na základě teoretických 

poznatků zformulovala celkem 3 hypotézy. Výsledky jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, ke 

kterým je pak následně připojen stručný komentář. Výsledky výzkumu jsou na závěr shrnuty 

v samostatné kapitole (resp. ve dvou kapitolách obsahově totožných – zřejmě opět nepozornost). 

Rezervu – co se týče empirické části – vidím v absenci operacionalizace proměnných, která by jistě 

posloužila snadnější orientaci v textu. Za kvalitní naopak považuji kapitolu Diskuze, kde autorka 

prokázala schopnost reflektovat nejen závěry svého výzkumu na pozadí teoretických východisek i již 

uskutečněných výzkumů, ale také reflektovat úskalí a omezení svého výzkumu.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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