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Název práce: Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí 

Typ práce: bakalářská 

Hodnocení práce: velmi dobře 

Vedoucí práce: Mgr. Josef Šlerka 

Oponent práce: Mgr. Jakub Fiala 

Řešitelka práce: Denisa Rainová 

 

Slovní hodnocení práce 

Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila jedno z velmi živých témat současného 

výzkumu sociálních sítích, tedy otázku motivací chování uživatelů v rámci své 

sebeprezentace. Podkladem ji byl jiný publikovaný výzkum, který se v rámci svých možností 

snaží replikovat a přiřadit k němu svou vlastní výzkumnou práci. Tato část, tedy výzkumná, 

tak tvoří logicky největší úsek práce a je také zpracována přijatelným způsobem a správně 

ukazuje na limit výzkumů motivací (včetně problému replikace výzkumu). Na druhou stranu 

při zpracování samotného výzkumu mohla diplomantka vynaložit více úsilí při vytváření 

grafů a kupříkladu striktně vždy řadit podle četnosti. 

 

Nicméně větší problém nastává v okamžiku, kdy diplomantka propojuje výzkum 

s teoretickým zakotvením. Zde je práce místy nevyrovnaná a občas se zdá, že se autorka dá 

strhnout výkladem na jednu stranu (jako v popisech sítí) a zanedbá přitom jiné, a to více 

důležité prvky, jako v případě explikace Goffmanova pojetí. Může to být však také způsobeno 

faktem, že se při výzkumu opírá o texty, které z Goffmana vycházejí a má tak dojem, že stačí 

jen drobný odkaz.  

 

Pokud jde o formální složku, tak bych očekával přeci jen pečlivější zpracování jak po stránce 

typologické, tak po stránce stylistické. Text je místy rozbitý, je špatně vysázený apod. Také se 

do jazyka diplomantky vkrádají výrazy, které odpovídají spíše hovorové češtině, a do 



Ústav informačních studií a knihovnictví 
Filozofická fakulta 
Univerzita Karlova 

Stránka 2 z 2 

akademického textu se nehodí (například pořád místo stále apod.). Podobně ji občas vpadnou 

do čistě výzkumné části subjektivní hodnocení. 

 

Celkově ale navrhuji práci hodnotit známkou velmi dobrá a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Hodnocení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

25 bodů 0 – 40 bodů 

přínos a novost 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 65 bodů  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 27. 8. 2017  .................................................................  

Mgr. Josef Šlerka 


