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Slovní hodnocení práce 

Studentka Denisa Rainová si jako téma svojí závěrečné bakalá ské práce zvolila úkol náročný             

jak z hlediska multidisciplinární povahy její výzkumné otázky, tak z hlediska výzkumu, který             

se rozhodla realizovat jako kvantitativní. Smělost, se kterou k problematice p istupuje, je            

rozhodně nutné ocenit, a některé drobné nedostatky proto můžeme i p ehlédnout, ale celkově             

si dle mého  názoru  na svá bedra vzala skoro až p íliš  velký  balvan. 

Úvod teoretické části je jen nuceným utrpením, ačkoliv se autorka snaží položit jisté základy              

pro svůj další text skrze kvantifikaci počtu uživatelů konkrétních online sociálních sítí, není             

z ejmé, proč vybírá v jednotlivých p ípadech různé zdroje a st ídavě se odkazuje k             

nesourodým statistikám,  p ičemž  však  p edmětná  "čísla" svým textem uvádí do souvztažnosti. 

Rozsah kapitol je nevyvážený, 3. kapitola věnovaná sebeprezentaci uživatelů má jen jednu            

stránku, a i vlastní uspo ádání kapitol je zavádějící. Autorka sice správně užívá desetinného             

t ízení pro vyznačení hiearchie obsahu, avšak druhou kapitolu označuje jakp teoretickou část,            

což ovšem v kontextu kapitoly 3., 4. a 5. nedává smysl. Čtená si v průběhu čtení jen stěží                  

nemůže nevšimnout, že autorce chybí odstup od vlastního textu, který by si tzv. teoretická              

část rozhodně zasloužila. Některé pasáže působí výplňovým dojmem, a když už se text             

p iblíží potenciálně  zajímavé  oblasti,  je uzav en  banálním konstatováním. 

V textu zcela chybí relevantní odpočinkové plochy, ve kterých by byl čtená upozorněn, co              

bude dále  ešeno,  nebo  k  jakým dílčím závěrům text již dospěl. 

V závěru teoretické části práce se autorka snaží uvést do kontextu některé klíčové termíny a               

p edstavuje i závěry studií, na které svojí prací navazuje; tato část je bezpochyby p ínosnější              
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než úvodní obecné pasáže, bohužel se tak děje nekriticky a bez sebemenší snahy prezentované              

výsledky  alespoň  shrnout a nabídnout čtená i nějaký  srozumitelný  závěr. 

Ačkoliv vě ím, že praktická-výzkumná část práce byla pod dohledem vedoucího p ipravena           

kvalitně, viz ově ení formulace otázek a odpovědí dotazníku na pilotním vzorku, z textu to              

není jasně patrné. Autorka sice p edkládá svých pět hypotéz a vysvětluje jejich volbu s              

ohledem na závěry d íve popsaných relevantních studií, avšak zcela chybí jejich           

operacionalizace, v důsledku čehož vzniká situace, kdy u H1 je volbou autorky věkové             

ukotvení zanedbáno, ale u H3, kde nutně pot ebujeme vědět, kdo jsou oni "mladí lidé" a kolik                

let by mělo být oněm "starším", nám taková informace rovněž není poskytnuta. Text p itom              

neopomine citací  z Hendla čtená i vysvětlit,  co  je to  výzkum. 

Když Rainová v podkapitole 7.1 tzv. analytické (7. kapitoly) p istupuje k popisu výsledků             

šet ení a zdůrazňuje, že si vybrala prezentaci formou grafů, protože "výsledky z nich jsou              

okamžitě viditelné", je už jen zklamáním, že nap íklad ve 2. a 3. otázce neupravila po adí               

sloupců tak, aby jejich po adí korespondovalo s četností odpovědí. Ačkoliv se autorka v této              

kapitole nepouští do žádných hlubších interpretací, je z hlediska její role nezávislé            

výzkumnice p ekvapivé, když u otázky č. 6 jednoznačně ukazuje, že k odpovědím            

respondentů p istupuje optikou svých očekávání (s. 35): "Francouzskou trikolóru si celkem           

p idalo 2Ř uživatelů. Pouze v jednom p ípadě uživatel nevysvětlil, proč si ji dal. Ostatní              

odpověděli vesměs  správně." 

Závěrečné vyhodnocení hypotéz je provedeno v rámci možností, které data z šet ení nabídla,             

korektně, byť zcela základním způsobem. Autorka zde ani v samotném závěru práce            

nep ekročila  limity,  které text od samotného  začátku  provází. 

Jazykový styl je spíše nevyzrálý a méně zkušený. Autorka inklinuje k výraznějším            

hovorovým obratům a zkratkám, které nejsou v odborném stylu žádoucí, ráda též pokládá             

zbytečné ečnické otázky, pravděpodobně proto, aby textu dodala větší dynamiku. Časté jsou            

bohužel chybné slovní vazby, které lze jen stěží považovat za p eklepy, těmi práce netrpí, a i                

když je text srozumitelný a čtená vždy pochopí, co se snaží autorka sdělit, tyto nedostatky               

působí rušivě a v  některých  momentech  i komicky. 

Formální úprava je rozkolísaná, občas chybí zarovnání do bloku; někde jsou zase vidět menší              
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nedostatky v užívání mezer (či interpunkce). Uživání harvardského citačního stylu je nejisté a             

v důsledku toho vede k nekonzistencím, kulaté versus hranaté závorky, uvozovky versus            

kurziva,  ne všechny  kapitoly  začínají  na novém listě  atd. 

V rámci obhajoby bych rád autorku požádal, aby vysvětlila, proč nejsou data v její studii plně                

reprezentativní? Jak sama výslovně čtená e na s. 2ř čtená e upozorňuje, aniž by to nap íklad v               

rámci diskuse výsledků  jakkoliv  blíže rozvedla. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dob e. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Hodnocení Možné hodnocení 
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

20  bodů 0 – 40 bodů 

p ínos  práce 15  bodů 0 – 20 bodů 
citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

15  bodů 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 7  bodů 0 – 15 bodů 

gramatika textu 3  body 0 – 5 bodů 
CELKEM 60 bodů  (dobře)  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – Ř0 bodů Velmi dob e (2) 

Ř1 – 100 bodů Výborně (1) 

V  Lublani dne 25. Ř. 2017 …………………………………………. 

Mgr. Jakub Fiala 
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