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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce je v souladu se schválenými tezemi, autor pouze vzhledem k probíhající pandemii koronaviru a zavedeným 

krizovým opatřením musel upravit formu distribuce dotazníku, dále pak přesněji věkově vymezil skupinu, která 

bude předmětem jeho odborného zájmu a zaměřil se na mladší školáky.  

 

Autor si zvolil téma, které je mu velmi blízké a k jeho zpracování přistoupil se zápalem, což je potěšitelné, na 

druhou stranu to však vedlo k tomu, že na problematiku nenahlíží s odstupem, práce je prodchnuta jeho 

přesvědčením, že internet je pro děti pouze nebezpečné místo, nové technologie děti ničí a rodiče s tím moc 

nenadělají - a v tomto názoru se svým průzkumem utvrzuje.   

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor se - oproti svému plánu stanovenému v tezích - nevěnuje příliš historii internetu, což by pro potřeby práce 

bylo zbytečné, ale v celé teoretické části přináší stručný přehled neblahých vlivů internetu (a nadměrného 

využivání technologií) na dětskou duši i fyzičku, k čemuž přidává soupis dalších rizik, včetně bezpečnostních. 

Tento přehled by bylo vhodné zasadit do širšího rámce a zejména propojit s výzkumnou částí tím, že by autor 

tuto kapitolu více provázal s částí výzkumnou a opřel o ni konstrukci dotazíkového šetření, což bohužel chybí. 

K dané problematice existuje velký soubor odborné literatury, autor se opřel jen o malou část, možná bylo 

příhodnější čerpat z titulů, které shrunují dosavadní výzkumná zjištění v dané oblasti, namísto toho používá často 

spíše popularizační zdroje.  

Ačkoli je z práce patrná poctivá snaha autora téma dobře uchopit, považuji za slabší i výzkumnou část. Pro 

potřeby práce by možná nakonec bylo výhodnější provést soubor hloubkových rozhovorů. Autor svým 

dotazníkem oslovil 70 dětí a 70 rodičů (jak sám uvádí, jen část vyplnila dotazník celý), domnívám se, že z takto 



získaných dat nelze činit zobecňující závěry, zvláště, když nám autor nevysvětluje, jak dotazování probíhalo (Jak 

vyplňovaly děti dotazník? Spolu s rodiči?). Vzhledem k rozsahu zkoumaného vzorku je velmi sporná a zavádějící 

následná procentuální kvantifikace výsledků, což ovlivňuji i relevantnost formulovaných závěrů. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

C 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

D 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce C 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Práce by zasloužila lepší formální revizi. Její úroveň zbytečně snižují nedostatky pravopisné (zejména časté 

chyby v interpunkci), kvalitnější by mohla být i v dalších sledovaných oblastech (občas pokulhává stylistitky, má 

slabiny i v oblasti dodržování citační normy). Škoda, že autor - i přes doporučení - nezařadil do příloh vyplněné 

dotazníky, bylo by zajímavé je vidět.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor překládá práci, na níž pracoval s velkým zaujetím, a jejimž záměrem bylo nahlénout do problematiky 

vztahu dětí a rodičů v kontextu vnímání rizik plynoucích z časého užívání internetu. Práce přináší některé 

zajímavé impulzy (povětšinou spíše tendence), které by bylo vhodné podrobit dalšímu zkoumání (například 

v oblasti agresivity dění po zabránění přístupu k technologiím), je však nutné je vnímat spíše jako náznaky 

vyplývající z jedné drobné kvantitativní sondy, nikoli jako obecně platné závěry, jak je autor má tendenci 

prezentovat. Přes uvedené výtky ale vnímám práci kolegy Uhlíře jako obhajitelný celek, jsem přesvědčen, že 

získal cennou zkušenost s tím, jak koncipovat výzkumné šetření, a věřím, že příště by se již od počátku rozhodl 

téma svého "záběru" zúžit. Práci vnímám jako přínosnou zejména pro autora, věřím, že mu nabyté zkušenosti 

budou poučením do další práce.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Popište, prosím, blíže, jakým způsobem probíhalo vyplňování dotazníků ve spolupráci rodič - dítě. 

5.2 Které zjištění, jež naznačil výzkum, považujete osobně za překvapivé? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    



E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: Velvary, 5. 9. 2020                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 
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