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ROK OBHAJOBY: 2018 
Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 
Rozsah: 49s.                                                        Tabulky a grafy:-/16                                                                  Přílohy: 3 
Použitá literatura: 49pramenů         
Struktura práce: Bakalářská práce se zabývá vlivem virtuální sociální sítě na reálné sociální vazby dětí a 
mladistvých. Autor při analýze problému charakterizuje sociální sítě (vývoj a charakteristické rysy, vytváření 
online komunit, zakládání profilu), chování na  sociálních sítích a  možná rizika používání sociálních sítí. 
Kvantitativní výzkumné šetření mapuje možný vliv používání sociálních sítí na reálné vztahy dětí a mladistvých 
(N=229). 
Téma práce: aktuální  
Rozsah práce: odpovídá  
Zaměření práce: spojuje prvky teoretické a empirické práce  
Metodologický přístup: Výzkumný cíl a hypotézy by bylo vhodné zpřesnit, vágně je formulována zejména H5. 
V empirické části práce poněkud vymizela vazba mezi užíváním sítí a reálným dopadem na sociální vazby 
uživatelů.  
Statistické zpracování dat: Standardní, výsledky jsou přehledně zpracovány a podpořeny pečlivě zpracovanými 
tabulkami a grafy. Kladem je průběžná pečlivá diskuse komparace dat v souhrnu. 
Cíl práce: nebyl zcela splněn  
Přínos pro praxi: střední  
Použitá literatura: aktuální   
Citace v textu: přiměřená, odpovídá stanovené normě. Antiplagiátorský systém nenalezl žádné dílčí shody.  
Jazyková a stylistická úroveň práce: odpovídá  
Formální stránka práce: odpovídá  
Autor bakalářské práce prokázal: 

a) souhrnná orientace v řešeném problému, mezioborový přístup vysoká 

b) hlubší zájem o zvolené odborné téma - 

c) adekvátní stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka vysoký 

d) dovednost samostatně se orientovat v odborných zdrojích, korektně s nimi pracovat a 
zaujímat k nim stanovisko 

vysoká 

e) dovednost realizovat výzkumné šetření a interpretovat jeho výsledky      vysoká 

f) dovednost shrnout a zobecnit závěry a formulovat doporučení pro společenskou praxi střední 

g) tvořivost při uchopení zvoleného problému střední 

h) samostatná práce bez větších zásahů vedoucího práce - 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

1. Jakým způsobem modifikuje komunikace na sociálních sítích komunikaci face to face? 

2. Pokuste se stručně analyzovat vztah mezi sociální zralostí a užíváním sociálních sítí.  

3. Jaký je tedy konkrétní dopad užívání sociálních sítí na reálné vztahy u Vašich respondentů? Koresponduje 

empirická část práce s názvem práce? 

4. Pokuste se v této souvislosti více zúročit odpovědi na otázky 14. - 20. 

 

Výsledné hodnocení:   

25. 5. 2018                                                                                                                               PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. 

 


