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Vedoucí práce: PhDr. Marie Dlouhá 
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Navržené hodnocení: Výborně 
 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Výzkumná otázka a tedy i cíl jsou formulovány jasně, čemuž odpovídají i zjištěné závěry práce. 

Práce je strukturována přehledně a vzhledem k charakteru výzkumného projektu odpovídajícím 

způsobem. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Vzhledem k nárokům práce je literatura dostačující. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Určitě lze ocenit užití inovativní metody virtuální etnografické procházky, které bylo vzhledem 

k tématu práce vhodné. Za nešťastné považuji lpění na označení studie za případovou. I sám autor 

ve své práci naznačuje, že určité prvky takovéto studie chybí. Přitom nebylo nutné realizovat vlastní 

kvantitativní šetření, jen rozšířit pouhých 6 hloubkových polo-strukturovaných rozhovorů 

s pozorováním o další metody. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Autor postupně zodpovídá dílčí části výzkumné otázky, přičemž se drží ústředního srovnání 

s Goffmanovým pojetím naší sebeprezentace skrze jeviště a zákulisí, což celou práci drží 

pohromadě. 

Na druhou stranu autor užívá termínů „online“ a „offline“ přátelů/přátelství, které blíže 

nespecifikuje a očekává jejich intuitivní znalost, což může vést k desinterpretacím. V práci se autor 

zabývá především online přátelstvím, přičemž teprve kontrast a srovnání v analýze s offline 

přátelstvím by dostatečně podložilo výsledky studie. 

Ačkoli práce těsně splňuje předepsaný počet 30 NS, v analýze by si zasloužila rozšíření. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Autorova tvrzení jsou dostatečně oddělena. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

S odkazovým aparátem a formami citace není problém. Vhodná by byla lepší gradace zjištění 

v závěru. Určitě by bylo vhodnější práci zarovnat do bloku a lépe si hlídat oddělování větných celků 

čárkami. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Autor si je vědom určitých limitů své práce a možných problémů (pasáž Sebereflexe), přesto se 

nebojí podtrhnout kvality, které práce jistě má. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Jak by autor definoval online a offline přátele/přátelství.  

Proč nebylo použito pro hlubší podložení výsledků více výzkumných metod a zdrojů informací o 

daném případu vzhledem k tomu, že autor trvá na označení „případová studie“? 

Proč byl během hloubkových rozhovorů kladen jen minimální důraz na přátelství a život 

kontrastující s hraním hry World of Warcraft? 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce splňuje očekávání, která se na úrovni bakalářských prací vyžadují. Autor umí pracovat 

s literaturou, specifikovat téma a sestavit výzkumnou otázku, zvolit metodu (byť s výtkami, viz 

čtvrtý bod) a dojít k zajímavým zjištěním, to vše v jasně strukturovaném textu. 
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