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Diplomantka ve své práci zpracovává stále aktuální téma využívání sociálních sítí, nahlíží na ně ovšem 

z méně tradičního úhlu pohledu – klade si za cíl zmapovat a popsat, „jak dospělá populace využívá 

Facebook a co ji k tomu vede“. K výzkumu diplomantka přistupuje kvalitativně, data sbírá 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s deseti respondenty. Následně je zpracovává 

třemi různými způsoby (technika vyložení karet, tvorba typologie uživatelství a náhled na vývoj 

uživatelství). Vlastní zjištění komparuje s aktuálními výzkumy. Označení „méně tradiční“ uvádím 

proto, že stávající výzkum, mapující užívání sociálních sítí, se typicky zaměřuje na děti, 

dospívající, případně mladé dospělé. Diplomantka do svého výzkumného vzorku zařadila 

probandy ve věku 24 – 73 let, a tak se snaží postihnout celé vývojové období dospělosti (časné, 

střední i pozdní) a stáří. Ve své práci navazuje na vlastní bakalářskou práci, obě pojímá 

podobným způsobem, volí obdobná klíčová teoretická východiska a pojmový rámec. V rámci 

diplomové práce se zároveň snaží rozvinout zjištění, získaná v průběhu zpracování práce 

bakalářské. 

Struktura práce 

Po úvodním „zasvěcení“ čtenáře a nastínění struktury a cílů práce diplomantka seznamuje 

čtenáře se základními teoretickými koncepty, souvisejícími s její výzkumnou prací. Popisuje 

historii Facebooku a motivy pro jeho využívání, věnuje se otázce sociálního kapitálu a soukromí 

v kontextu s Facebookem, hovoří o tématu identity v souvislosti s využíváním sociálních sítí, 

vysvětluje dramaturgickou metaforu a zabývá se problematikou typologizování uživatelů této 

sociální sítě. 

Následuje empirická část, ve které diplomatka uvádí cíl práce, metody sběru a zpracování dat 

a výzkumný soubor. Vzápětí začíná pracovat s empirickým materiálem – stručně charakterizuje 

jednotlivé respondenty a následně prezentuje data. Ta analyzuje a interpretuje třemi různými 

způsoby a to tak, že vždy nejprve popíše zvolenou metodu (technika vyložení karet, typologizace 

dospělých uživatelů Facebooku a vývoj uživatelství Facebooku), následně nahlíží na získaná data 

perspektivou vybrané metody. Zvolená struktura je pro mě osobně nepřehledná – uvítala bych, 

pokud by diplomantka v úvodu empirické části popsala a zdůvodnila výběr metod a následně 

prezentovala výzkumná data. (Volbu metodologických postupů přitom diplomantka zdůvodňuje 

pouze povrchně). 

V diskuzi shrnuje klíčová zjištění své práce a komparuje je s aktuálními výzkumy, prezentovanými 

již dříve v teoretickém úvodu. Diplomantka tedy v diskuzi provazuje všechny předchozí části. 

Zvolenou strukturou diplomantka naplňuje požadavky kladené na odbornou práci  

Další formální požadavky na práci 
Prezentovaná práce je původní, zpracovaná v odpovídajícím rozsahu. Diplomantka se v celé práci 

průběžně vztahuje k formulovanému hlavnímu cíli, prezentovanému těmito otázkami: „Jak dospělá 



populace využívá Facebook? Co ji k tomu vede? A lze nalézt obdobná kritéria v jejím uživatelství 

Facebooku jako u dospívajících?“ Z témat, prezentovaných v průběhu teoretické i empirické části 

a stejně tak z otázek kladených v průběhu rozhovoru (viz příloha č. 1) lze tušit, že diplomantka 

definovala také dílčí cíle, resp. že (předem) formulovala představu o tom, co všechno uživatelství 

Facebooku obnáší (např. se ptá na používání jednotlivých tlačítek, vyhledávání přátel apod.). 

Tyto dílčí cíle autorka v textu nezveřejňuje, ačkoliv by mohlo jít o užitečný a čtenářsky zajímavý 

krok. 

Prezentované základní otázky diplomantka chce vztáhnout k osobnostním aspektům jedinců 

a jejich individuálním charakteristikám. To by dle jejího názoru následně mohlo pomoci 

k vytvoření typologie uživatelů. Jde o záměr, který diplomantka prezentuje jako další z cílů. Tento 

krok vnímám jako problematický ze dvou důvodů – nejde o cíl, ale o naplánovaný postup analýzy 

dat. Zároveň zvažuji, zda má pro takový postup diplomantka dostatečné podklady (data sbírala 

pouze prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, pro zvažování uživatelského chování 

v souvislosti s individuálními charakteristikami respondenta by však bylo potřeba provést také 

pozorování osobnosti respondenta a její podrobný popis, případně volit další zdroje dat, např. 

diagnostiku osobnosti). 

Výběr metod je málo popsaný a zdůvodněný – diplomantka vysvětluje, že kvalitativní výzkum zvolila 

proto, že „jeho výsledků nedosahovala pomocí statistických metod či jiných kvantifikovaných 

způsobů“ (s. 24). Lze však předpokládat, že pro volbu kvalitativního přístupu měla také další 

důvody. Toto zdůvodnění považuji za nedostatečné a neadekvátní. Uvádí také, že tato diplomová 

práce je případovou studií, nevysvětluje ovšem, proč. Má být oním „případem“ jedna zkoumaná 

sociální síť? 

Jako čtenář jsem zcela neporozuměla postupu, zvolenému pro vytvoření typologie dospělých 

uživatelů Facebooku. Diplomantka hovoří o tom, že data analyzovala metodou vytváření trsů, 

metodou zachycení vzorců a metodou vyhledávání a vyznačování vztahů mezi proměnnými 

na základě vnitřních nebo vnějších souvislostí. Na základě těchto metod, při reflexi dalších rysů 

(diplomantka hovoří o motivaci, aktivitě, četnosti užívání, délce uživatelství – osobně bych volila 

spíše označení charakteristiky než rysy) vytvářela jednotlivé typy. Z textu není srozumitelné, proč 

diplomantka volila právě tyto metody a proč pracovala s tolika zároveň. 

Při popisu jednotlivých typů diplomantka hovoří o průměrném věku uživatele – informanta, 

o průměrné délce využívání Facebooku a o času stráveném denně (v průměru) na této sociální 

síti. Vzhledem k tomu, že jednotlivé typy tvoří jen velmi malý počet respondentů, mohou tyto 

údaje zkreslovat celkový obrázek. Možnou variantou by bylo hovořit o rozpětí. 

Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout snahu diplomantky zkoumat data z mnoha odlišných 

pohledů – pomocí techniky vyložení karet, skrze nahlížení na vývoj uživatelství a na typy 

uživatelství a skrze komparaci s dalšími výzkumy. 

Diplomantka v celém textu soustavně pracuje se závěry aktuálních výzkumů, v diskuzi porovnává 

vlastní zjištění jak se svou dřívější bakalářskou prací, tak s poznatky současného výzkumu. 



Jazykovou stránku práce považuji za velmi problematickou. Nejen, že se v textu často vyskytují 

gramatické chyby. Syntax a morfologie jsou často zpracovávány nepřesně a vedou k tomu, že čtenář 

obtížně rozumí psanému textu (např. „Pozornosti neunikla ani profesionálům z různých oborů, 

které ji podrobují výzkumům, ať již kvantitativním či kvalitativním“, s. 12). Diplomantka opakovaně 

nepřesným způsobem pracuje s některými cizími slovy, např. s pojmy operacionalizace, diferenciace 

aj. (např. „I někteří další výzkumníci operacionalizují se sociálním kapitálem v souvislosti se 

sociálními interakcemi“, s. 15). 

Diplomantka zároveň zavádí nové pojmy – označení, jejichž původ a význam může pro čtenáře zůstat 

nevyjasněn. Takto se lze ptát např. na původ a objasnění spojení „online sociální sítě“ – jde o výraz, 

který se v odborné literatuře zpravidla nepoužívá. V angličtině bývá užíváno označení SNS (social 

network sites), v češtině pak zpravidla „sociální sítě“. Diplomantka se pravděpodobně tímto slovním 

spojením snažila zdůraznit, že jde o sociální síť, kterou jednotlivec vytváří a rozvíjí v on-line prostoru. 

Označením však zavedla nový pojem, který čtenáři neobjasňuje. 

Ve chvíli, kdy diplomantka hovoří o etapách uživatelství, může být čtenář zmatem, protože jednou 

z etap uživatelství je etapa uživatelství (spolu s pre-etapou novictví a etapou experimentování). 

Z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti textu by bylo užitečné jedno z označení zaměnit. 

Silné stránky 
Vyzdvihuji provázanost diplomové práce s předchozí bakalářskou prací autorky a její vytrvalost 

ve výzkumném zájmu. Líbí se mi rovněž autorčino úsilí nahlédnout na výzkumná data z několika úhlů 

pohledu a tím triangulovat výzkumná zjištění.  

Velmi oceňuji rozsah teoretické části, ve které se diplomantka věnuje jen omezenému okruhu témat. 

Zároveň se ke každému z nich vrací v rámci diskuze a porovnává vlastní zjištění se současným 

vědeckým poznáním. Přijde mi zajímavé, že diplomantka využívá mj. nedávno obhájené bakalářské 

a diplomové práce, věnující se podobnému výzkumnému tématu. 

Příležitost k růstu 
Příležitost k růstu vidím v práci s jazykem, v práci se strukturou textu. Jako velmi důležité vnímám 

rozpracování (přesnější a podrobnější popis) metodologického postupu. Vše je podrobně popsáno 

a zdůvodněno na předchozích stranách. 

Otázky k obhajobě 

− Na základě jakých kritérií diplomantka volila témata, prezentovaná v teoretické části? 

− Jaké byly motivy pro volbu kvalitativního designu výzkumné studie? 

− Z jakých důvodů diplomantka o tomto výzkumu hovoří jako o případové studii? 

− Z jakého důvodu volila diplomantka při zpracování typologie kombinaci několika metod 

(vytváření trsů, zachycení vzorů, vyhledávání a vyznačování vztahů mezi proměnnými 

na základě vnitřních nebo vnějších souvislostí) a jak s těmito postupy pracovala? 

− Jaké byly motivy pro výběr informantů, se kterými diplomantka pracovala? (Proč bylo jedním 

z kritérií diplomantky pro výběr respondentů, aby měli ukončené středoškolské vzdělání?) Jak 

z jejího pohledu ovlivnil jejich výrazný věkový rozptyl strukturu zjištěných dat a následnou 

práci s nimi? 



− Diplomantka popisuje, že tzv. „Závislí“ se stali uživateli Facebooku proto, že podlehli tlaku 

okolí, následně se u nich rozvinula závislost na této sociální síti. Jak rozumí tomuto 

průběhu/vývoji uživatelství? 

− Je pre-etapa novictví fází, ve které již informant využívá Facebook nebo jde o fázi, ve které se 

dozvídá informace o celém systému a je přesvědčován okolím k tomu, aby se stal jejím 

uživatelem? Jde-li o fázi, ve které uživatel sociální síť již využívá, z jakého důvodu je 

označována jako pre-etapa? 

Návrh hodnocení 
Celkově práci hodnotím jako obsahově zajímavou a nápaditou. V oblasti metodologického 

a formálního zpracování (včetně jazykové stránky) bych doporučila diplomantce její hlubší 

rozpracování. Z textu je patrná snaha diplomantky o pečlivé zpracování empirických dat a využití 

mnoha úhlů pohledu. Vzhledem k málo rozvinutému a podrobnému popisu zvolených 

metodologických postupů však text může na čtenáři působit nepřesvědčivě. 

 

V Praze dne 2. 9. 2015 

Mgr. Barbora Neuwirthová 


