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Předložená práce se věnuje otázce nových technologií při hledání partnera a především metodě tzv. 

speed datingu. Práce je rozdělena do pěti částí, první se zabývá otázkou sňatkového trhu, druhá se 

věnuje problematice nových technologií a internetu, následují sekce zaměřené na on-line 

seznamovací portály a speed dating. Závěrečná část se pak zabývá anketou a jejím zpracováním. 

Teoretická část práce pokrývá základní témata vztahující se k obsahu práce, její struktura však není 

vždy jasná. Například se nejprve hovoří o konceptu sňatkového trhu, kde se mimo jiné diskutují i 

faktory, které výběr partnera ovlivňují, poté následuje další oddíl na téma faktorů ovlivňujících výběr 

partnera. Oddíly zabývající se sňatkovým trhem a faktory výběru by měly být lépe propojeny. 

Podobně není jasné, proč se dvakrát diskutuje otázka rodinného stavu (viz speciální oddíl na straně 

13, pak v rámci sociálního statusu. V teoretické části se objevuje řada zjednodušujících a 

diskutabilních vyjádření (např. rodiče nemají přímý vliv na rozhodování a volba je pouze na potomcích 

samotných, s. 6, ekonomický vzestup žen přináší nezávislost na sňatku jako takovém – s. 8). Řada 

tvrzení není ničím dokumentována (např. že na internet má přístup téměř každý bez ohledu na 

socioekonomické postavení a vzdělání, str. 23). U některých hypotéz není jasné, na čem se zakládají 

(například vzdělanostní a věková struktura mužů a žen bude stejná, h. 4). 

Jádrem empirické části je pak zpracování empirické ankety sebrané na speed datingové události. 

Jedná se o poměrně jednoduchá data, čemuž odpovídá i použití i základních metod (v podstatě 

kontingenční tabulky), ty jsou však aplikovány korektně.  

V práci nalezneme i řadu formálních nedostatků, vyskytuje se zde značné množství překlepů (objevují 

se již v obsahu), číslování stran neodpovídá číslům stránek v obsahu atd. 

Celkově doporučuji práci k obhajobě s hodnocením dobře. 

 

V Praze 10.9.2014 

Dana Hamplová 


