
Ústav informačních studií a knihovnictví  

Filozofická fakulta 

Univerzita Karlova 

Stránka 1 z 2 

Název práce:     Informační chování žáků 8. a 9. tříd ve vztahu k ochraně 

vlastního soukromí na sociálních sítích 

 

 

Typ práce:     diplomová 

Hodnocení práce:    výborně 

Vedoucí práce:    PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

Oponent práce:   Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

Řešitel/-ka práce:    Bc. Helena Filipová 

Slovní hodnocení práce 

Diplomantka si za téma své práce vybrala jedno z témat hlavního výzkumného proudu 

informační vědy – informační chování, a to specificky se zaměřením na úzce vymezenou 

cílovou skupinu i typ vyhledávaných informací. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se diplomantka věnuje 

sociálním sítím Facebook a Instagram z pohledu ochrany soukromí, následně pak uvádí téma 

do širšího kontextu chování teenagerů na sociálních sítích. Tato část je doplněna výsledky 

literární rešerše dosavadních vědeckých výzkumů v této oblastí. Studentka využila vhodné 

odborné databáze i rešeršní strategii a zohlednila dynamičnost vývoje tohoto výzkumu. 

Finální výstup literární rešerše je pak výsledkem jejího subjektivního hodnocení relevance 

vyhledaných záznamů ve vztahu ke zpracovávanému tématu.  

 

Praktická část práce je realizována formou dotazníkového šetření. Z pohledu aplikace 

výzkumných metod a postupů i etických imperativů odpovídá požadavkům na tento typ 

závěrečné práce. Výsledky jsou přehledně zpracovány, prezentovány a analyzovány. 

 

Stylistická úroveň práce je na velice dobré úrovni.   

 

V souladu s výše uvedeným hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Heleny 

Filipové stupněm „výborně“. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Odpovídá požadavkům na DP s výhradami 

uvedenými ve slovním hodnocení 
38 bodů 

přínos a novost práce Odpovídá požadavkům na DP 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
Odpovídá požadavkům na DP 15 bodů 
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slohové zpracování Viz slovní hodnocení 15 bodů 

gramatika textu Viz slovní hodnocení 4 body 

CELKEM  92 

Výsledné hodnocení práce 

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) 

 

V  Praze ......  20.1.2021  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


