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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce se věnuje informačnímu chování na sociálních sítích u žáků 8. a 9.               

tříd. Teoretická část je dobře napsaná, pokrývá dostatečně jádro tématu, avšak některé zdroje             

jsou až příliš často využívané, např. Y. Uhls. Její práce není veskrze akademickým textem              

založených na výzkumech, i když je tak v práci využívána. Mj. také Spitzer je autor, který by se                  

v akademické práci objevovat neměl - nepředstavuje solidní a ověřená data. To je podle mého               

názoru největším nedostatkem práce. Práce obecně postrádá reference na akademické výzkumy a            

data. Je velká škoda, že autorka nepoužívá data např. z aktuálních studií EU Kids Online, lépe by                 

dokládala situaci, o které práce pojednává. 

V rámci praktické části autorka představuje dotazníkové šetření, které je dobře provedené a            

zpracované. K metodologii nemám co dodat. Práci poze chybí kapitola o limitech studie.  

Po formální i obsahové stránce je práce dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě.               

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „velmi dobře“. Práci doporučuji k obhajobě.  

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlen
í 

Možné 
hodnocení 

metodologie a věcné zpracování tématu 35 0 – 40 bodů 
přínos a novost práce 14 0 – 20 bodů 
citování, korektnost citování, využití inf. 
zdrojů 10 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 
gramatika textu 5 0 – 5 bodů 



Výsledné hodnocení práce 

V Praze dne 31.12.2020 Michaela Slussareff 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 
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Bodový zisk za 
práci 

Hodnocení práce 
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61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 
81 – 100 bodů Výborně (1) 


