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Slovní hodnocení práce 

P edložená závěrečná práce Kořeny motivace uživatelů sebeměřících zařízení studentky         
Lenky Benešové p edstavuje promyšlený a dob e zpracovaný p íspěvek na poli výzkumu           
Quantified self, oblasti aktuální a prozatím jen málo probádané. Cíl práce je pro bakalá skou              
práci odpovídající a i výzkumná metoda byla zvolena vhodně. 

Práce se skládá z rozsáhlé teoretické části (začíná na s. 7), která je pro práci jednoznačně                
dominantní, praktická část ji spíše jen doplňuje (začíná na s. 41); celá struktura práce je velmi                
dobrá a obsah čtená i nabízí p ehledný obraz toho, co jej v textu čeká. 

Autorka postupuje v rámci celé práce velmi profesionálně; íká p esně čím se bude zabývat a               
čím ne, a také to systematicky dělá, její samostatný p ístup k problematice, dobrá orientace v               
tématu i zdrojích a originální způsob ešení si zaslouží čtená ovu pozornost. 

Mojí jedinou podstatnou výtkou, kterou lze ovšem snadno p ičíst nezkušenosti autorky, je            
poměrně nekritické p ejímání informací od výrobců za ízení, jejich webové stránky          
(propagující p edmětná mě ící za ízení) jsou častým zdrojem ve 4. kapitole; v tomto místě by              
si text zasloužil, aby autorka tyto zdroje spíše zpochybňovala. Některé pasáže zní spíše jako              
katalog toho, jak je sebemě ení skvělé a co vše s ním lze dosáhnout; některá podtéma jsou                
zmíněna jen letmo (menstruační cyklus), občas text klouže po povrchu (zaznamenávání jídla). 

Jako explorativní vstup, což autorka od začátku deklaruje, splňuje i výzkumná část svůj účel;              
pokud by si kladla vyšší cíle, jistě by bylo vhodné trvat na sev enějším formátu sběru dat a                 
jejich vyhodnocení, v tomto nastavení je však dle mého názoru dostačující. 

Studentka pracuje velmi korektně se zdroji, průběžně p edkládá i původní znění svých            
p ímých citací, její seznam zdrojů je velice obsáhlý a plný kvalitních odkazů. 
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Formální úprava je na vysoké úrovni, jen marginální nedostatky nekazí celkový dojem            
(odkazy k více zdrojům naráz se obvykle uvádí do jedné závorky, oddělené st edníkem). V              
textu se občas objevují drobné p eklepy, což lze ovšem p ičíst rozsáhlosti práce, stylistická             
úroveň práce je výborná, text se skvěle čte a organizace myšlenek do odstavců je mimo ádná. 

V rámci obhajoby bych se autorky rád zeptal, jaký navazující výzkum, s ohledem na svoji               
orientaci v problematice i vlastní zkušenost, by na základě výsledků svojí práce navrhovala? 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 
metodologie a věcné 
zpracování tématu 

viz textová část posudku (35 b.) 0 – 40 bodů 

p ínos práce viz textová část posudku (15 b.) 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

zdroje jsou odkazovány korektně 
vzhledem k autorům, nechybí seznam 
použité literatury a to včetně 
cizojazyčných titulů (20 b.) 

0 – 20 bodů 

slohové zpracování 
zvolený styl je vhodný, rozsah práce je 
odpovídající (15 b.) 

0 – 15 bodů 

gramatika textu jazyková úroveň je dobrá (5 b.) 0 – 5 bodů 
CELKEM 90 bodů (výborně)  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dob e (3) 

61 – Ř0 bodů Velmi dob e (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Lublani dne 2Ř. 5. 201Ř …………………………………………. 

Mgr. Jakub Fiala 
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