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Struktura práce: předkládaný text Virtuální sociální sítě a jejich vliv na reálné sociální vazby dětí a mladistvých přibližuje 

chování dětí a mladistvých ve virtuálním prostředí a upozorňuje na možné dopady tohoto jednání. Kapitoly věnované teorii 

popisují specifika virtuálních sociálních sítí a blíže mapují rizika spojená s jejich používáním dětmi a mladistvými. Poslední 

kapitola se zabývá výzkumným šetřením, které bylo provedeno v Pardubicích, přičemž respondenti byli teenageři ve věku 

dvanáct až osmnáct let. Metodou pro sběr dat byl anonymní dotazník o dvaceti položkách. Hlavním záměrem výzkumného 

šetření bylo zmapovat aktivitu dospívajících na sociálních sítích i mimo ně a zhodnotit možný dopad na jejich reálné vazby a 

celkový vliv sociálních sítí na jejich život mimo internet. 

 

Rozsah práce: Jedná se o práci, která svým obsahem i způsobem zpracování splňuje nároky očekávané od bakalářské práce. 

Zaměření práce: snaží se o propojení prvků teoretické a empirické práce  

Cíl práce: splněn  

Použitá literatura: odpovídající 

Citace v textu: odpovídající 

Jazyková a stylistická úroveň práce: odpovídající nárokům na BP 

Formální stránka práce: odpovídá danému typu práce 

APP: 0 

 

 

Autorka bakalářské práce prokázala: 

a) souhrnnou orientaci v řešeném problému 1 

b) adekvátní stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka 1 

c) dovednost samostatně se orientovat v odborných zdrojích, korektně s nimi pracovat a zaujímat k nim stanovisko 1 

d) dovednost realizovat výzkumné šetření a adekvátně interpretovat jeho výsledky  2 

e) dovednost shrnout a zobecnit závěry a formulovat doporučení pro společenskou praxi 2 

f) tvořivost při zpracování řešeného problému 1 

 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

1. Jaká je souvislost mezi digitální závislostí na smartfonech a počítačech?  Jde rozlišovat důsledky na chování? 

2. V čem je nebezpečí v případě využívání dig. technologií při seznamování? 

3. Jaký je rozdíl mezi závislostí v uvedené oblasti mezi dívkami a chlapci? 

4.  

Vedoucí práce oceňuje autorův entuziasmus pro daný typ tématu BP, i snahu čerpat ze zahraničních pramenů vzhledem k faktu, 

že není příliš mnoho prací v čs. jazyce na uvedené téma (i když se konečně začínají publikovat práce na uvedené téma). Jde 

o nanejvýše rizikové chování, které si stále ještě ne zcela uvědomujeme v důsledcích na lidské chování. 

 

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky kladené na bakalářské práce studijním předpisem. 
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