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Slovní hodnocení práce 

Předložená bakalářská práce by měla ověřit překlad škály pro měření závislosti na telefonu pro              

využívání českými školními psychology. V první řadě autorka se mnou, jako vedoucí práce,             

vůbec svou práci nekonzultovala. To je obecně nevhodný postup, ale i tak se někdy              

diplomantovi, či diplomantce podaří dodat kvalitní prací. Toto bohužel není takový případ; práce             

trpí velice zásadními nedostatky, pro něž není možné ji doporučit k obhajobě: 

● Teoretická část práce má vcelku dobrou strukturu, avšak téměř vůbec necituje zdroje a             

pokud ano, jde o velice omezený a ne vždy akademický soubor textů.  

● V abstraktu a úvodu práce autorka předesílá, že bude ověřovat škálu Smartphone            

Addiction Proneness Scale (SAPS), avšak práce ověřuje jinou škálu - SAS-SV           

(Smartphone Addiction Scale - Short Version), sice také od korejských, avšak jiných            

autorů. 

● Studie autorů škály nejsou v bakalářské práci citovány - nakonec jsem objevila jednu,             

avšak citaci chybí jména autorů studie!? 

● V praktické části autorka diskutuje vlastní studii, avšak nikde nepřikládá originální data,            

která by tuto situaci dokládala. 

● V příloze jsou přepisy kvalitativních rozhovorů, které práce vůbec neuvádí a ani            

nevysvětluje, proč byly použity otázky, které v dotazníku jsou. 

● Autorka také v závěrečných zdrojích používá velice nesourodý citační styl.  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „neprospěla“. Práci nedoporučuji k obhajobě.  

 



Hodnotící tabulka 

Výsledné hodnocení práce 

V Praze dne 31.1.2020 Michaela Slussareff 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 

 

Aspekty práce Vysvětlen
í 

Možné 
hodnocení 

metodologie a věcné zpracování tématu 0 0 – 40 bodů 
přínos a novost práce 0 0 – 20 bodů 
citování, korektnost citování, využití inf. 
zdrojů 0 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 5 0 – 15 bodů 
gramatika textu 2 0 – 5 bodů 
CELKEM 7  

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) 


