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PředloŽená bakďářská práce má 58 stran včetně příloh. Celá pníce je rozdělena na pět
kapitol popizujících problematiku sociálních sítí na internefu a část empirickou, kteď3e
zaměřena navyužívini socirilních sítí učňovskou mládeŽí.

Část teoretická popisuje historii intemetu, jeho vznik a příchod do České republiky.
V návaznosti na Internet je zde popsrína i historie sociálních sítí, jejich fungovríní, služby
a zajímavosti. Třetí kapitola popisuje nejdůležitější dostupné sociálď sítě jak tuzemské, tak
zahraniční. Facebooku, jako u nás z hlediska vylživáni nejrozšířenější sítě, je věnována celá
lapltola. Za1ímavéjsou i číselné informace, např. kolik lidí síť vžívá,jak často a jak dlouho.
Poslední kapitola této části popizuje nzika sociálních sítí včetrrě zdravotních rizík alouheho
vy,tlžívání počítače. Domnívám se, že tyto informace jsou nejen zajímavé, ale také ziíroveň
velmi alarmující a měly by s nimi b;ýt pravidelně a důrazně seznamováni h1avně ti nejmladší
uživatelé.

Empiriclcá ěríst je znněřena na zmapoviání oblíbenosti webů u učňovské mládeŽe. Pro
vyzkum bylo stanoveno několik hypotéz. Výzkum probíhal pomocí dotazníků, zúčastrrilo se
ho 101 respondentů. Výsledky by|y zptasoviíny do přehledných grafli. Zdeby bylo vhodné
uvést, kde tJrto dotazrríky respondenti vyplňovali, tedy zda přírno ve škole za přítomnosti
učitele, nebo v domácím prostředí, tzn. zda měli responáenti stejné vnější podmínky.
o ovlivňovrání výsledků výzkumu vnějšími i vnitřními podminkami se v práci autor zmiňuje.

Y závěru se autor bakalařské ptáce zamýšti nad ýznamem socirílních sítí, připomíná nzika
jejich používríní, jakož i zdravotní nzikaďouhodobého pouŽívaní počítače.

Téma bakalářské práce |ze považovat za velmi zajímavé a hlavně akfuá|ní. Úroveň
vypracovríní celé práce svědčí i o autorově osobním zájmuo toto téma.

Po formální i obrylový striánce je přeďožená bakalářská práce velmi dobře zpracovina
a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím

výborně
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