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Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 
Otázky k obhajobě:  

1. Jaké důvody podle Vašeho názoru vedly ke zvýšení počtu užití mobilních telefonů u 
dvou tříd v době přestávek s aktivitami?  

2. Jaká doporučení z oblasti sportovních her byste dala vedení škol v České republice, 
aby vedla ke snížení používání mobilních telefonů u žáků? 

 
K práci mám následující připomínky:  
 
V závěru práce postrádám doporučení a návrhy pro školy, jakým způsobem řešit problematiku 
nadměrného užívání mobilních telefonů, které vychází z výsledků výzkumu diplomové práce. 
 
Závěr posudku: 
 
Autorka zpracovala velice zajímavé téma. Teoretická východiska zahrnují širokou problematiku, ke 
které si byla autorka schopna nalézt aktuální podklady. Autorka realizovala také rozsáhlý a časově 
náročný výzkum, který přinesl zajímavé výsledky. Zpracování dat a celé pojetí práce hodnotím na 
velmi vysoké úrovni. 
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