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Slovní hodnocení práce 

Předložená bakalářská práce se věnuje tématu motivace uživatelů k používání sebeměřících 

zařízení. V teoretické části práce je definován základní pojmový aparát a téma je zasazeno do 

širšího kontextu. Na této části BP pozitivně hodnotím novost zvoleného tématu, práci 

s informačními zdroji – jejich výběr, selekci relevantních informací i kvalitu citování. Studentka 

pracuje s velkým množstvím zahraniční literatury, vč. výsledků výzkumných studií věnovaných 

tématu práce. Struktura této části práce je logická a vyvážená.  

Praktická část práce je založena na polostrukturovaných rozhovorech s uživateli sebeměřících 

zařízení. Předkladatelka sama přiznává, že výběr respondentů byl poměrně nahodilý a primárně se 

odvíjel od blízkých přátel a známých. Jako hlavní nedostatek této části práce vidím právě volbu 

sledované skupiny respondentů, kteří netvoří v žádném ohledu srovnatelný výzkumný vzorek - 

nejsou navzájem srovnatelní ani typem využívané aplikace, ani věkem/délkou používání zařízení, 

ba dokonce ani prvotním impulsem pro zahájení sebeměření. Z tohoto pohledu je práce metodicky 

hůře ukotvena. Předkladatelka si je sama tohoto nedostatku očividně vědoma. Přiznává jen 

povrchní hloubku zjištěných skutečností. Deklarované motivace respondentů se primárně odvíjejí 

od funkčnosti jednotlivých zařízení. Autorka se tedy posléze zaměřuje spíše na spokojenost s 

aplikací či formu a rozsah sdílení dat. Jako polehčující okolnost nemůže být přijata teze z kapitoly 

Limity a reflexe týkající se „nezkušenosti autorky s praktickým výzkumem“ (str. 50). Na druhou 

stranu je nutno podotknout, že výzkumné metody jsou ve větší hloubce probírány až v rámci 

magisterského studia. Od bakalářské práce se také neočekávají výstupy, které by byly 

vypovídající ve vztahu k širší populaci (viz str. 50). Práce by měla být úzce zaměřena, ale 

metodicky čistěji zpracována.  

Stylistická a gramatická úroveň práce je na velice dobré úrovni, jen výjimečně se vyskytují 

překlepy či hrubé chyby (16, 45, 47, 49 vyplívají) či chyby v interpunkci (14, 16, 21, 22, 24). 

 

Při obhajobě bych byla ráda, aby předkladatelka: 

1. představila správný postup vedení kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných 

rozhovorů, a tak prokázala svou kompetenci i v této oblasti. 

2. blíže vysvětlila následující použité pojmy: přesvědčující technologie, operantní 

podmiňování. 

 

 Na základě výše uvedeného posouzení doporučuji bakalářskou práci Lenky Benešové k obhajobě 

s hodnocením „velmi dobře“ za podmínky, že studentka řádně zodpoví výše uvedené 

dotazy/připomínky.  
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Bakalářské práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

22 bodů (ze 40) 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 5 bodů (ze 20) 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

20 bodů (ze 20) 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

15 bodů (z 15) 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

4 body (z 5) 

      

CELKEM  max. 100 bodů 66 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  1.6.2018 .  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


