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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Vaverová Lucie  
Název práce: Facebook a jeho pozitivní a negativní vliv očima dnešní mládeže  
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Zápotocký Jan 

Pracoviště: IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
      
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 3 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Bakalářská práce Lucie Vaverové zkoumá vliv sociální sítě Facebook na žáky druhého stupně základní školy a 
jejich postoje k této platformě. Autorka pro tyto účely využívá jako metodu dotazníkové šetření, které je pro 
účely výzkumu publika adekvátní a je použito odpovídajícím způsobem (výtkou budiž, že grafům chybí N, tedy 
velikost vzorku). Přínosné rovněž je, že se dotazník neomezuje pouze na kvantitativní proměnné, ale obsahuje i 
otevřené otázky, které dále zachycují motivaci či postoj dětí. Na druhou stranu se jedná o výzkum v rámci dvou 
tříd v obci Kolešovice na Rakovnicku, což ne zcela souzní s přáním autorky, aby se práce stala "podkladem pro 
další studium složitých interdisciplinárních otázek." 
 
Práce je důkladně podložena teoretickou literaturou, a to nejen českou, ale především zahraniční, publikovánou v 
oborově významných časopisech New Media & Society či Cyberpsychology, což je třeba rozhodně vyzdvihnout. 
Přesto autorka v teoretickém ukotvení a odborné terminologii na některých místech tápe, zejména v části, která se 
věnuje technologii samotné. O internetu nemůžeme rozhodně hovořit jako o prvním masovém médiu, naopak se 
o masmédium vůbec nejedná. Odvážné a těžce obhajitelné je i tvrzení, že vznik „webových“ sociálních sítí se 
váže k počátkům samotného internetu. Také není možné řadit mezi sociální sítě službu Skype, je to instant 
messaging služba. Stejně tak autorka libovolně zaměňuje termíny registrovat se a přihlásit se, což čtenáře mate. 
 
Hypotézy stanovuje autorka logicky a výsledky jejího výzkumu přinášejí řadu zajímavých zjištění. Za 
nejpodstatnější osobně považuji rozsáhlé porušování pravidla 13 let při registraci, kdy pouze 22 % dětí se 
registrovalo po dosažení tohoto věku. Překvapující je i fakt, že pouze 10 % dotazovaných žáků si uvědomuje 
přizpůsobování viditelnosti příspěvků podle jejich preferencí či předchozího chování, což je jeden z hlavních 
nástrojů sociální konstrukce reality ze strany Facebooku. 
 
Bohužel, chybám se nevyhnula jazyková stránka práce a její struktura. Autorka se dopouští publicismů 
(skloňováno ve všech pádech, kořeny sahají, odstartoval závod aj.) či se odchyluje od otrografické normy (rozdíl 
10 % a 10%, viz). Používá rovněž slova, která by bakalářská práce vůbec neměla obsahovat, například super-
fenomén, link. Předepsaná šablona práce a citační norma jsou dodržovány pouze částečně. Autorka mnohdy 
odkazuje na nedostupné texty na svém lokálním disku, neuvádí médium, z něhož je text přijat, či rok publikování. 
Práce neobsahuje summary, její elektronické verzi navíc chybí schválené teze. 
 
I přes tyto výtky a určitá omezení, která celkově výzkum má (především metodologická, kdy není možné odlišit, 
do jaké míry jsou odpovědi žáků jen zhmotněním představ o sobě samých a do jaké míry se liší používání 
Facebooku na základní škole v Kolešovicích a například v Praze), jedná se o původní a přínosnou bakalářskou 
práci. 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Měl by Facebook posunout níž věkovou hranici možné registrace, případně ji úplně zrušit? 
5.2 Skutečně si děti myslí (i ty, které mají přes 500 přátel), že jim Facebook obsah nefiltruje? 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 



 


