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Hlavním deklarovaným cílem předložené práce je dle abstraktu"ukázat vliv nových médií na 

výběr partnera a především popsat průběh novodobějšího způsobu seznamování v české 

společnosti, kterým je speed dating". Dále autorka píše, že " Hlavním cílem práce tedy je 

popsat jak speed dating probíhá, na jakých principech funguje, a jak vypadá typický účastník 

speed datingu" (s. 6). Konečně také autorka tvrdí, že "Cílem výzkumného šetření bylo najít 

především odpověď na otázky, jakou roli hraje internet v případě informovanosti o speed 

datingu, co považují respondenti za největší výhodu speed datingu, zda mají tendenci 

navštěvovat speed dating opakovaně, a zda je podle nich větší pravděpodobnost, že naleznou 

partnera pro trvalý vztah na speed datingu nebo prostřednictvím on-line seznamovacích 

portálů." (tamt.). Již v samotném vymezení cíle práce tedy panuje značný zmatek, samotné 

formulace a jejich rozvedení v textu pak vyvolávají řadu otázek, z hlediska kvality a smyslu 

práce značně fundamentálních. Souvisí opravdu prokazatelně "vliv nových médií na výběr 

partnera" a speed dating? Jak byl speed dating "umožněn především díky rozvoji nových 

médií a internetu" (s. 73)? Je možné nazvat speed dating technologií? Proč si autorka 

nevybrala dle tématu práce k analýze nové způsoby seznamování související jednoznačně s 

novými médii a proč věnuje část empirické části práce srovnání natolik typově odlišných 

způsobů seznamování, jako je speed dating a online seznamky? A konečně, proč spolu hlavní 

cíle práce a cíle výzkumného šetření téměř vůbec nesouvisí? Shrnuto, cíl práce je 

nejednoznačný, z textu není navíc jasné, z čeho je cíl odvozen a jaká je jeho praktická či 

vědecká relevance, tedy zda a proč má vůbec smysl deklarované cíle práce sledovat.  

Co se týče teoretické části práce, pozitivně hodnotím snahu o provázanost kapitol, formální 

stránka práce se zdroji je také velmi dobrá. Struktura teoretické části je sice logická, obsahově 

ale dochází ke značnému překryvu kpt. 1.1. a 1.2. (např. Hamer a Copeland uvedení v části 

1.2. dle interpretace autorky spadají do sociobiologie). Autorka stručně představuje teorie 

související s hledáním životního partnera, dále se zabývá faktory ovlivňující výběr partnera a 

stručně představuje online seznamování a speed dating. Zdroje v části o online seznamování 

jsou silně nedostatečné – kromě studie od Baraka a Shtatfelda z roku 2009 obsahuje již jen 

jednu bakalářskou práci a zastaralou publikaci od DeVita. Při referování o sociálních vztazích 

vytvářených a udržovaných přes internet autorka vychází ze zastaralých a již delší dobu 

překonaných zdrojů (Kraut 1998, DeVito 2001). Autorka dále nerozlišuje odborné a 

neodborné zdroje v případě Šmolky, jehož komentáře k hledání partnera na internetu jsou 

spíše úsměvné, do odborné práce však bez kritického komentáře nepatří. V současnosti 

obhájená bakalářská práce na téma online seznamování je co do aktuálnosti, relevance a 

rozsahu použité literatury výrazně kvalitnější, pokud by autorka využila možnosti konzultace, 

mohla se těmto problémům vyhnout. Není doloženo tvrzení na s. 33, že" Přesto, pro osoby 

stydlivější povahy, může znamenat tato krátká doba značnou nevýhodu. Tyto osoby potřebují 

delší čas, aby si o druhé osobě utvořili obrázek". V kpt. 6.5 je text, který by měl být součástí 

teor. části práce, následná hypotéza 5 na něj nenavazuje a působí dojmem, že byla 

zformulována až ex-post. Teoretická část práce dále není nijak výrazně zužitkována v 



empirické části práce, ačkoli námětů se v teoretické části práce objevuje více než dost; práce 

jako celek je v důsledku značně nesourodá. 

Formulace hypotéz jsou nestandardní a nejsou odvozeny z teoretické části práce, ačkoli 

autorka tvrdí opak: hypotézy působí spíše dojmem, že byly formulovány tak, aby se potvrdily 

("mezi dva nejčastější důvody účasti na speed datingu patří snaha nalézt životního partnera"), 

formulace nejsou jednoznačné z hlediska jejich testování (např. H1), hypotézy nesplňují 

kriterium jednoduchosti (např. H2 obsahuje 6 nebo 10 testovatelných hypotéz), formulace "a 

to bez vlivu pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu respondenta" je bez teoretického 

zakotvení spíše úsměvná, ponecháme-li stranou to, co tím autorka zřejmě skutečně myslí (viz 

např. interpretace H1 ve shrnutí výsledků na s. 70). H4 je nevhodná vzhledem k jejímu 

teoretickému zakotvení, neboť o homogenitu by mělo jít u navázaných kontaktů, nikoli na 

sňatkovém trhu. 

U zúčastněného pozorování chybí popis metodiky, cíle, průběhu a etické stránky. Pokud 

autorka neřeší otázku etiky zúčastněného pozorování, proč v práci zúčastněné pozorování 

nevyužila více? V části týkající se dotazování chybí kritické zhodnocení metody výběru 

respondentů , otázka reprezentativity a možného souvisejícího systematického vychýlení 

vzorku. Chybí zdůvodnění konstrukce dotazníku; ten není k práci přiložen a v textu nejsou 

uvedeny formulace otázek, takže není možné ověřit, zda některá zjištění nejsou důsledkem 

formulace otázek a jejich pozice v dotazníku (např. spokojenost s online dotazováním, 

operacionalizace "efektivity" online seznamování). Při interpretaci výsledků se autorka 

omezuje na jednoduchá třídění druhého stupně, kdy je vztah dvou proměnných testován téměř 

výhradně chí-kvadrát testem, autorka mohla využít širší portfolio postupů spadajících na 

úroveň bakalářského studia (např. párové testy). Platnost interpretace dat je také nemožno 

posoudit, chybí kontingenční tabulky, interpretace jsou značně neobratné, výraznou část 

praktické části práce zabírá mechanický jednoduchý popisu grafů. Při interpretaci ponechává 

stranou např. výraznou výchylku u populace 41-50 let (s. 39), zvědavost dle vzdělání na s. 45 

atp. Data jsou pak ve vztahu ke zkoumané hypotéze vyhodnocena špatně: "respondenti se o 

možnosti seznamovat se prostřednictvím speed datingu dozvěděli nejčastěji z internetu, a to 

bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání a rodinný stav respondenta" (s. 40). K empirické části 

mám několik dotazů. Jaká je porovnatelnost zjištění Fishmana a diplomantky z hlediska 

použité metodologie (H2)? Jak mohla metodika NetMonitonoru ovlivnit výsledky? Nemůže 

zjištění, že "se speed datingu nejčastěji účastní lidé ve věkové kategorii 20 – 30 let a 31 – 40 

let, kteří jsou svobodní a s vysokoškolským vzděláním." (s. 71) souviset se způsobem výběru 

respondentů do vzorku, případně s předvýběrem agenturou? Část o srovnání speed datingu a 

online seznamování působí dosti násilně, proč autorka nenapsala práci pouze o speed datingu? 

O autorčině způsobu užití chí-kvadrát testu svědčí poslední odstavec textu, mohla by jej 

autorka vysvětlit?  

V textu je nezanedbatelné množství překlepů, chyb v interpunkci, chyb ve větné skladbě a 

chybějících slov ve větách (např: "Během porovnání důvodů účasti na speed datingu a pohlaví 

respondenta můžeme pozorovat trend, kdy muži nepatrně častěji uváděli jako důvod účastni 

na speed datingu, že hledají vážný. Zatímco ženy častěji uváděly, že se speed datingu účastní 

proto, aby si tento způsob seznamování vyzkoušely." na s. 42). Autorka opakovaně chybně 

používá pojem trend (s. 42, 43, 48, 50). Část věty "vztah důvodu účasti na speed datingu a 



pohlaví respondenta vyšel jako statisticky nevýznamný, zjištění Raymonda Fishmana, že ženy 

se speed datingu účastní častěji z důvodu nalezení partnera pro vztah" je v textu dvakrát. 

Celkově lze na základě výše uvedených skutečností dle mého názoru práci zhodnotit jako 

horší bakalářskou práci, na úroveň magisterské práce ji však hodnotím jako nedostatečnou. 

Práci proto nedoporučuji k obhajobě. 

 

V Jevišovicích, 11.9.2014                                                             Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


