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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Vztahová vazba a závislost na internetu 

Autor Aneta Dolejšová 

Vedoucí práce Petra Vondráčková  

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (východiska, cíle, výzkumné 
otázky či hypotézy, použité metody, hlavní výsledky a jejich implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Úplný souhrn v přiměřeném rozsahu, obsahuje všechny klíčové části. 

5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr vzhledem k tématu 
dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Zdůvodnění práce je dostatečné, i když příměr, že „závislost na internetu je 
jakási forma vztahové vazby“, je poněkud odvážný. Teoretická část je psána 
věcně a vyváženě, autorka čerpá z aktuálních zdrojů a relativně hojně 
používá i zahraniční literaturu, zejm. kapitola 4 (Vztahová vazba a závislost 
na internetu) je v tomto ohledu příkladná. Textu k dokonalosti bohužel 
chybí vlastní přínos autorky v podobě kritického a strukturujícího přístupu. 16 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, výzkumné otázky či 

K metodologické části mám jen velmi drobné výhrady. Autorka použila 
metodiku online dotazníkového šetření a statistického testování hypotéz, 
přičemž postupovala standardně zcela v souladu s dobrou praxí i 

16 / max. 20 
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hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a metoda výběru vzorku, 
tvorba, zpracování a analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a podrobně popsány, 
umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě dat? 

Má práce logickou strukturu? 

stanoveným cílem. Pouze stanovení hypotéz a výzkumných otázek, které 
navzájem dokonale korespondují, považuji za nadbytečné. Samotná jejich 
formulace je částečně sporná, viz dále v hodnocení výsledků. Také 
zdůvodnění hypotéz není explicitně popsáno, v předchozí kapitole se sice 
tématu autorka věnuje, ale proč mají navržená tvrzení zrovna tuto podobu, 
neuvádí. I když je popis použitých metod spíše stručný, lze ho považovat za 
dostatečný. Za nejvíce diskutabilní považuji nominační techniku, která není 
v textu explicitně zmíněna, stejně jako výběrová kritéria pro zařazení 
účastníků do výzkumu. Argumentaci, že „výzkumný soubor se skládal 
výhradně z hráčů online her, neboť byly dotazníky vkládány na webové 
stránky diskusních fór těchto her“, nelze považovat za dostatečnou.  

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 

Základní výsledky jsou prezentovány srozumitelně, výpočty jak popisné tak analytické 
statistiky se zdají být korektní. Popis posouzení platnosti hypotézy č. 1 ukazuje na to, že 
autorka a já jsme hypotézu pochopili jinak, což naznačuje, že nebyla dostatečně jasně 
formulována. Domníval jsem se, že bude posuzováno, zda se u každého jednotlivého 
respondenta ze skupiny ohrožených/závislých shoduje typ vztahové vazby napříč čtyřmi 
sledovanými objekty („U respondentů ohrožených závislostí nebo vykazujících rysy 
závislosti se bude nejvíce vyskytovat stejný typ vztahové vazby ve všech kategorií 
(matka, otec, partner/ka a kamarád/ka).“ Tvrzení, že hypotéza nebyla ani potvrzena ani 
vyvrácena, je už jen z logického hlediska nesmysl. Také nelze souhlasit s tvrzením, že 
„celkově vyšlo málo respondentů, kteří jsou závislostí ohroženi a ti, u kterých se 
rozvinutá závislost vyskytuje“ – při porovnání s prevalenčními výzkumy závislosti na 
internetu jsou výsledky vlastního výzkumu zcela srovnatelné. V diskuzi autorka 
srovnává vlastní výsledky se závěry dalších prací, ale příliš se nezabývá otázkami validity 
ani samotnou interpretací výsledků. Sice naznačuje další směr výzkumu, ale nehledá 
praktické uplatnění vlastních výsledků. 

19 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné činnosti? 

 

Bez problémů, vše explicitně popsáno. 

10 / max. 10 
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Z názvu práce není zcela jasné, že jde o dotazníkové šetření, což je 
vzhledem k jejím celkovým kvalitám škoda. Práce se zabývá aktuálním 
problémem, a i když její praktický přínos není zcela zřejmý, není to na 
škodu. Práce je vyvážená, má přiměřený rozsah, je dobře strukturovaná a 
úplná, je přehledná, a obsahuje pouze minimální množství překlepů či chyb 
(narazil jsem na jedinou).  

11 / max. 15 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Předložená bakalářská práce je svým tématem aktuální, použitými metodami standardní a 
zpracováním vyvážená. Teoretická část je obstojná, chybí jí však více kritického pohledu a vlastního 
přínosu autorky. Praktická část nasazuje laťku vzhledem k rozsahu výzkumného souboru a použitým 
matematicko-analytickým statistickým metodám relativně vysoko, nicméně formulace nejasné 
hypotézy, pochybností o její platnosti a absence úvahy nad validitou a smyslem výsledků tuto 
pomyslnou laťku sráží. I tak se však jedná o velmi zajímavou a potenciálně přínosnou práci, jejíž 
výsledky by po revizi snesly srovnání i v mezinárodním měřítku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Formulujte, jakou nominační techniku pro výběr souboru jste použila. Jakým způsobem 
může tato metoda zkreslit výběr respondentů, a potažmo výsledky? 

2. Navrhněte praktické využití Vašich výsledků. 

Body celkem 77 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  4. 9. 2014 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 

 


