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Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce Kristiny Altalové poskytuje přehledný úvod a dobrou strukturu teoretické 

části. Historie sociálních médií je u podobných prací poměrně běžnou součástí, zde je však 

opravdu dobře poskládaná a vychází z kvalitních zdrojů. Přehled pozitivních i negativních 

dopadů sociálních sítí na akademický výkon také hodnotím pozitivně.  

Praktická část přímo navazuje na metodologii studie „Effects of social media usage and social 

media multitasking on the academic performance of university students“ (Lau 2016) a dodržuje 

v podstatě akademickému článku odpovídající jazyk i statistické postupy. Výzkum není 

přehnaně ambiciózní, ale je realistický a (v mezích možností vzorku) dobře provedený. Limity 

vzorku si autorka uvědomuje a dobře je diskutuje. Práce obecně plní, co v úvodu slibuje, aniž 

by čtenáře zatěžovala zbytečnými informacemi a připomíná (pochopitelně dlouhý) akademický 

článek. I proto bych (po zkrácení a ořezání o některé ne až tak podstatné 

metriky/testy/grafy/tabulky) doporučoval pokusit se o publikaci. Např. "↑Gender ↓GPA" není 

při takto malém a takto sestaveném (samovýběr) vzorku zajímavé. Možností, proč zrovna muži, 

kteří se daného výzkumu rozhodli zúčastnit, mají lepší GPA, se nabízí celá řada. 

Vyzdvihnout si v každém případě zaslouží kvalita jazyka (angličtiny). Není bez chyb, ale 

překonává češtinu mnohých jiných diplomantů. Podobně využití statistiky ve výzkumné části 

práce je na poměry dalších diplomových prací z oboru rozhodně nadstandardní. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

Konkrétní připomínky: 

Pozor na některé chyby ztěžující porozumění (např. na s. 56 – „the average grade would 

increase by .078“ by mělo, rozumím-li výsledkům dobře, být decrease). Obecně to, že český 

známkový průměr funguje opačně, než ten americký, místy komplikuje situaci jak pro autorku, 

tak pro čtenáře). 
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Autorka hovoří o použití probability sampling (s. 43, s. 63), ale zároveň říká, že „the 

questionnaire was disseminated using the snowball method“ (tedy non-probability metodou), 

čemuž odpovídá i detailnější popis jejího postupu. 

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
37  / 40 bodů 

přínos a novost práce 16  / 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
18  / 20 bodů 

slohové zpracování 14  / 15 bodů 

gramatika textu 4  / 5 bodů 

CELKEM 89  

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) 
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