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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Stručný souhrn obsahuje všechny klíčové informace, hlavní výsledky práce bych doporučila více 
rozepsat. 

4 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

V textu je nedostatečně citována literatura, ze které autor čerpá. V teoretické části najdeme 
odstavce, kde není citována žádná literatura. V teoretické části dále postrádám systematické 
směřování textu, jednotlivé kapitoly se tematicky nesystematicky prolínají. Například v kapitole 
„Definice závislosti“ bych očekávala obecné definování závislosti a s ní spojených fenoménů. 
Naopak fakta týkající se závislosti na sexu bych očekávala systematicky soustředit do kapitoly 
„Závislost na sexu“. Dále bych předpokládala, že v kapitole „Závislost na procesech“ se autor bude 
věnovat obecně závislosti na sexu, a nikoliv že tam bude uvádět diagnostická kritéria závislosti na 
sexu a to, že není zahrnuta do DSM 5 nebo poznámku, že lidé závislí na sexu mají silnou vůli. Tyto 
informace dle mého názoru opět patří pod kapitolu „Závislost na sexu“. Celkově je text 
nesystematický, čtenář se nedozví, jaké jsou další formy nelátkových závislostí, ani jaké jsou 
podoby závislostního chování na sexu. Teoretická část věnující se pornografii má spíše charakter 
textu nějakého populárního časopisu nebo vědeckého textu. Autor cituje málo teorie a faktů 
získaných z vědeckých studií. Chybí mi fakta o prevalenci závislosti na internetu/sexu i výčet teorií 

13 / max. 20 
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popisujících okolnosti vzniku závislosti na sexu, dále i rešerše na téma partnerské vztahy a 
pornografie, což je hlavní téma práce.  

 

 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Všechny použité klíčové metody a postupy jsou popsány. Pro lepší přehlednost popisu 
respondentů bych využila tabulku s jejich základními charakteristikami, autor má tyto informace 
trochu nepřehledně v grafech umístěny v sekci výsledky. Také není popsáno, jaký název pro 
respondenty dotazník měl, jak byl uveden, kdo s jakou motivací ho vyplňoval. Rozumím motivaci 
uživatelů pornografie, zajímalo by mě, jaká byla ale motivace těch, kteří pornografii neužívají. Také 
mi tam chybí uvedení dotazníku, kterým byla sledována závislost na pornografii. Autor sledoval 
jen četnost užívání pornografie ale nikoliv závislost. Autor uvádí, že u výsledků sledoval korelace. 
Jaký korelační test použil, neuvedl. 

 

12/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Kapitolu výsledky bych pro přehlednost více strukturovala dalšími kapitolami. V rámci výsledků 
jsou jen uváděny výsledky. Poznámky o tom, zda autora něco překvapilo a uvedení výsledků do 
kontextů výsledků již realizovaných studií, patří do diskuze. Nerozumím, proč uvádí do výsledků 
odpovědi na otázky, které nejsou předmětem výzkumných otázek (například cítila jste se provinile 
při pornografii či jakou časovou míru považujete za únosnou). Autor podle mě nezvažuje 
v interpretaci výsledků odlišnou sexualitu a potřeby ženy a muže. Výsledky výzkumu by asi byly 
reprezentativnější, pokud by autor porovnával pouze muže.  

 

 

15 / max. 30 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu.  

 

6 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Práce pojednává o velmi aktuálním a praktickém problému v kontextu oboru. Téma mi přijde velmi 
zajímavé, bohužel jeho zpracování je již méně zajímavé a nepřehledné.  

8 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Autor si vybral ke sledování velmi zajímavé a aktuální téma. Bohužel jeho zpracování již není tak 
zajímavé. Celkově práci chybí přesné zacílení a relevantnost k tématu. To se projevuje jak 
v teoretické části, kde autor od teoretických faktů odbíhá k nerelevantním tématům (lidé závislí na 
sexu mají silnou vůli, historie internetové pornografie), tak v praktické části (výsledky prezentují 
data, která nesouvisí s výzkumnými otázkami, diskuze probíhá v sekci výsledků). Korelace výsledků, 
které uvádí v úvodu k praktické části, realizována nebyla. Autor také nepoužil žádný dotazník 
k závislosti na internetu.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jakým způsobem jste inzeroval vyplnění dotazníku? 
2. Jak výsledky vašeho výzkumu odpovídají výsledkům zahraničních studií realizovaných na 

toto téma? 
Body celkem 58 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  19. 1. 2021 
Jméno a příjmení, podpis Petra Vondráčková  
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 
Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 

 

 


