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Hodnocení práce 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat závislosti na informačních technologiích u studentů 

středních škol ve věku 15–18 let a vyzkoušet a v českém prostředí validovat korejský standardizovaný 

dotazník SAPS (Smartphone Addiction Proneness Scale). Autorka se rozhodla pro použití tohoto 

dotazníku, neboť soudí, že by mohl být dobrým nástrojem pro školní psychology.  

Klíčová slova jsou ovšem zvolena poněkud široce (problematika, děti, smartphone) a čtenáře zarazí již samotný 

obsah a struktura práce – práce jde pouze po povrchu, a to ještě ne příliš logicky. 

Jednotlivé aspekty jsou podrobněji hodnoceny zde: 

 

Aspekty práce  Vysvětlení  Bodové hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu (0–40) 

Práci chybí jakýkoliv teoretický rámec. Celá 

teoretická část je mix témat více či méně 

souvisejících s technologiemi u dětí a zcela 

postrádá logiku a návaznost. Zmapování 

závislostí na informačních technologiích, jež je 

jedním z cílů práce, je provedeno nevhodnou 

kategorizací. Mnoho místa je věnováno dlouhým 

shrnutím celých jiných prací, které souvisí se 

zadáním práce pouze okrajově. Praktická část 

práce spočívá v překladu dotazníku a možná 

v jeho použití – vlastní „výzkum“ však v práci 

není vůbec popsán. Analýza výsledků je pak 

přepis všech výsledků popsaných v procentech, a 

to nikoliv číselně, ale slovně a v celých větách (s. 

35 a 36). Dle příloh autorka přeložila jiný 

dotazník, než v práci uvádí. 

 

5 bodů  



přínos a novost práce  

(0–20) 

Autorka většinou používá obecné fráze, které 

občas vystřídá vlastní (irelevantní) zkušeností, 

rozporuplným tvrzením nebo výjimečně i fakty a 

daty. Čtenář se z práce bohužel nejen mnoho 

nedozví, ale ani nezíská příliš relevantní zdroje. 

3 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. zdrojů 

(0–20)  

V první polovině práce autorka většinou neuvádí 

zdroj a prakticky necituje, a to ani na místech, 

kde je použití textu z jiného zdroje zcela 

evidentní. Časté jsou neozdrojované věty typu 

„Odborné články publikované v USA uvádějí…“ 

(s. 27). V místech, kde by měla být uvedena 

vysvětlující poznámka, se naopak často vyskytne 

citace vzdáleně souvisejícího zdroje. Chybí 

jakákoliv kritická práce se zdroji. 

4 bodů  

slohové zpracování (0–15) Práce je jazykově na velmi dobré úrovni, na této 

práci je ovšem bohužel akademické opravdu 

pouze psaní. Autorka v textu často odkazuje na 

údajné jiné místo v textu, které se v něm ovšem 

nakonec nenachází (např. „… metoda SAPS 

(Smartphone Addiction Proneness Scale for 

Youth), kterou dále ve své práci představím.“, s. 

12 srv. „představení“ na s. 34 srv. abstrakt na 

s. 4). Časté jsou také věty nedokončené 

myšlenkově i formálně. 

10 bodů  

gramatika. diakritika a 

další formální náležitosti 

textu (0–5) 

Formální náležitosti jsou relativně v pořádku, až 

na evidentní chyby ze zbrklosti (malá/velká 

písmena, chybějící či přebývající čárky či tečky, 

nekonzistentní užívání uvozovek, dvojteček a 

spojovníků či pomlček). U anglických termínů 

většinou není uveden překlad; seznam zkratek 

obsahuje chybná vysvětlení. 

3 body 

CELKEM  
 

25 bodů  

 

Tato práce nesplňuje své vlastní zadání ani nároky kladené na bakalářskou práci. Působí, jako by byla 

napsaná za týden, bez dlouhého přemýšlení a s nepřílišným vhledem do problematiky. Na celkovém 

výsledku se zcela evidentně podepsalo, že autorka práci nekonzultovala se svou vedoucí. Bakalářskou práci 

proto hodnotím jako nedostatečnou a nedoporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 30.1.2021      Mgr. Sandra Ort Feyglová 

 



Hodnocení diplomových prací 

 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 
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