POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI „ONLINE DATING“

Předložená práce se zabývá problematikou navazování romantických vztahů na internetu.
Práce má jasně definovaný cíl a jasně stanovené postupy. Téma je velmi pěkně zpracované,
autorka, prokázala schopnost kriticky pracovat s odbornou literaturou a ocenit je třeba i
poměrně velké zastoupení cizojazyčných zdrojů.
Vynikající je především teoretická část práce, která představuje ucelený text s jasným
směřováním. Diskutované teorie jsou dobře vztažené k hlavní výzkumné otázce a neslouží jen
k natahování textu, jak tomu často v bakalářských či diplomových pracích bývá. Hypotézy
pak jasně vycházejí z diskutovaných teorií.
Empirická část zpracovává data z World Internet Project 2006, což považuji za další silnou
stránku práce. Na rozdíl od prací založený na vlastních minianketách je tedy možné hovořit o
závěrech přesahující jen tuto bakalářskou práci. V empirické části pak autorka používá řadu
adekvátních statistických testů, nepracuje s daty mechanicky, ale zabývá se i problematikou
konzistence škál atd. V empirické části se však objevuje i několik drobnějších
problematických míst. Například se dočteme, že se jedná o kvótní výběr, načež následuje
komentář, že věková struktura vzorku odpovídá věkovému rozložení obyvatelstva, a lze jej
tedy brát jako reprezentativní (s. 28). Nepatřil snad věk mezi kvótní znaky, podle nichž byli
respondenti vybíráni? Na stejné straně se v textu uvádí, že „ve vzorku je více zastoupena
skupina ženatý/vdaná, což může být pro výsledky zkreslující“. V tabulce se ale dočteme, že
ženatých/vdaných bylo 47 procent – opravdu se to odchyluje od složení dospělé populace
v roce 2006?
Do diskuze pak dávám otázku, zda je opravdu možné odvozovat, kdo lže a kdo ne z odpovědí
respondentů. Empirická část je postavena na dotazníkovém šetření, při kterém mají
dotazovaní přiznat, zda na internetu uvádějí nepravdivé informace. Autorka na základě toho
odvozuje, kdo lže a kdo ne, aniž by reflektovala to, že někteří prolhaní uživatelé internetu
mohou lhát i v dotazníku a své lhaní zatajovat.
Vzhledem k tomu, že kvalita textu výrazně přesahuje standardy běžných bakalářských prací,
bez váhání ji doporučuji k obhajobě s výsledkem výborný.
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