
Posouzení diplomové práce Lucie Černé „ Facebook a dospělá populace“  

      Předložená diplomová práce navazuje tematicky na práci bakalářskou, kterou Lucie Černá 

věnovala mládeži (gymnazistům). K rozšíření zájmu o další generaci vedlo autorku zjištění, 

že facebook je v populaci velmi rozšířen, a to dokonce i mezi seniory. Generace gymnazistů 

se zdála být velmi konzistentní, uživatele začínali společně většinou na druhém stupni 

základní školy a bylo také možné dobře sledovat průběh a vývoj jejich uživatelského chování. 

V případě generace dospělých nebylo jisté, zda budou rozdíly v zacházení s facebookem 

nějak definovány věkem, nebo profesí, nebo zda se vůbec dramaticky neliší užívání 

facebooku od mládeže, kde je pobyt na sociální síti takřka povinnou výbavou každého 

jedince.  

Problémem, který musela autorka vyřešit, bylo zejména pojetí a design práce, která měla 

podobné výchozí charakteristiky jako práce bakalářská: tedy jak strukturovat obsah 

teoretického vstupu i práci s empirickými daty, která byla sebrána podobně – pomocí 

polořízených rozhovorů.  To se Lucii Černé, podle mého názoru povedlo velmi dobře. 

Nechala se totiž, jak je u kvalitativního výzkumu potřebné, vést povahou a obsahem 

sebraných dat. Metodologie výzkumu je popsaná v průběhu práce s daty, aby si čtenář mohl 

představit postup práce, prezentace i analýzy dat.  

Výzkumná citlivost v zacházení s tématem práce a daty z rozhovorů dovolilo autorce jinak 

strukturovat teoretickou část textu, i výsledné zacházení s výsledky práce. Rozdílné 

charakteristiky výzkumného vzorku osob ukázaly logicky nutnost sledovat jiné linie, nelpět 

tolik na vývojových aspektech uživatelství, jak tomu bylo u studentů, ale ukázat především na 

odlišné typy uživatelů – dospělých. Výsledné kategorie typů jsou podrobně popsány, jsou 

originální a autentické, ale snesou i porovnání s již vytvořenými typologiemi jiných autorů.  

Výsledkem jsou tedy obrazné popisy zacházení s facebookem u dospělé populace, typologie 

dospělých uživatelů a vývojové etapy jejich uživatelství. Nechybí ani srovnání s respondenty 

představenými v bakalářské práci – studenty gymnázia.  

Diplomová práce je podložená rozsáhlou odbornou literaturou, která je dobře a účelně 

zpracována. Teoretická část je velmi pěkná a zaslouží pochvalu. Formálně je práce správně 

členěná a vede čtenáře výzkumným postupem i zjištěnými výsledky. Tři relativné samostatné 

a podrobné oddíly práce (vedené rozdílnými metodami zpracování dat a odlišnými cíly) 

kladou ovšem značné nároky na pozornost čtenáře. Stálo by za to uvažovat o redukování 

určitých částí textu (např. vývoj uživatelství). To ovšem nebylo zřejmě zcela možné 

z hlediska času, který byl určen ke zpracování dat DP.  

Propojení těchto relativné samostatných výzkumných oddílu je zajištěno v diskusi, vedené 

současně s odbornou literaturou.  

Diplomová práce Lucie Černé splňuje nároky kladené na tento typ závěrečné práce a 

doporučuji ji k obhajobě.  



Práce se mi líbí. K diskusi u obhajoby bych doporučila uvažovat o uživatelích facebooku 

z hlediska jejich věku ve spojení s dalšími parametry a věnovat se podrobněji postupům při 

vytváření typů uživatelů a jejich charakteristik.   

 

Ida Viktorová  
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