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Problematika self-trackingu opravdu není v českém prostředí příliš rozpracována, v tom je předložená 

práce přínosná a zajímavá. Vychází z bohaté zahraniční literatury a ve své úvodní přehledové části 

vykresluje velmi plasticky základní kontury problému. Autorka usiluje o solidní teoretické založení 

práce, možná by ale mohla být k některým koncepcím kritičtější. U teorie užití a uspokojení mne 

výchozí teze svádějí ke zkratce “lidé dělají to, co je uspokojuje“, což není příliš hluboká myšlenka. 

Přístup je to typicky sociologický (i díky původním autorům), psychologové by se ale na problematiku 

motivace dívali pravděpodobně analytičtěji. Tyto teorie se zaměřily na komunikaci, což ale u self-

trackingu funguje pouze v onom komunitním rozměru (ten individualistický se pak trochu vytrácí). A 

nevím, proč zrovna Rubinova teze (s.26) vychází jako „podařená“. 

Absence hlubšího teoretického modelu (nebylo by ovšem fér ho po autorce v dané situaci vyžadovat) 

ovlivňuje formulaci vstupních hypotéz: např. H1 a H3 nejsou úplně objevné, uvážíme-li, že při 

zaměření na uživatele ST je náš pohled nutně limitován. Souvisí to i s tím, že hypotézy jakoby 

předbíhají volbu objektu zkoumání: autorka sice orientaci „především na ST“ (34) později (40) 

komentuje, ale čtenáře to trochu rozkolísá. Myslím, že míru návratnosti nelze měřit počtem úplně 

vyplněných dotazníků (41). 

Analytická část je zpracována celkem solidně, jen občas se nepodaří úplně přesně zachytit výsledek 

(ST více užívají výkonnostní i začátečníci – 53), některé vztahy jsou zřejmě komplikovanější. V tabulce 

13 bych dal přednost řádkovým procentům. Na některých místech se oslabuje pozornost, pokud jde o 

testování rozdílů (s. 64). Samozřejmě je trochu problém v tom, zda explorace latentní struktury může 

být převedena přímo na motivy, pátý motiv by bylo možno interpretovat i obráceně jako „izolaci“, ale 

autorka se vrací k indexům konstruovaným z položek, což je relativně bezpečné. 

Některé problémy jsou založeny už v dotazníku. Otázka na naplnění očekávání (jako míra 

uspokojení?) není úplně konzistentní s variantou odpovědi „baví mě to“. Platí pak, že očekávání 

„zhubnout“ představuje úplně jiný kalibr. Otázka sdílení výsledků je zase trochu vázána na míru 

uživatelství (68). 

Uplatnění clusterové analýzy mě vždy potěší, ale zde není úplně jasné, jaký byl vlastně postup 

v oněch dvou krocích a není příliš zdůvodněna volba tří finálních typů, která se mi jeví jako dosti 

hrubé rozlišení, které jsme mohli udělat jaksi apriorně. Závěry se mi v tomto světle jeví jako přece jen 

trochu nadsazené (80). 

Uvedením několika připomínek se snažím naplnit svou roli oponenta práce, která samozřejmě 

zůstává původním a poměrně originálním příspěvkem, který zachycuje celou řadu aspektů nového 

fenoménu (možná až trochu extenzivním způsobem). Splňuje nároky kladené na tento typ práce a 

s ohledem na poměr mezi silnějšími a slabšími stránkami bych doporučení k obhajobě uzavřel 

návrhem na hodnocení „velmi dobře“. 
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