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Slovní hodnocení práce

Nejlepším celkovým hodnocením práce diplomantky je, že je přiměřený úkolu, který si

předsevzala a je to tak v pořádku. V teoretické části přehledně a věcně zpracovává jednotlivé

koncepty, které potřebuje k legitimizaci svého tématu a jeho vysvětlení a praktické části na

ně navazuje výzkumem, který ve své podstatě replikuje výzkum Effects of social media

usage and social media multitasking on the academic performance of university students.

Replikování, byť částečné, původních výzkumů je sice považováno za poněkud nekreativní

práci, nicméně pro rozvoj vědy naprosto zásadní. Navíc se diplomantka musela při práci na

výzkum vypořádat nejen s překladem, ale také s poněkud zapeklitým převodem mezi

způsoby hodnocení výkonu studentů v původním prostředí a poněkud chaotickým

hodnocením u nás.

Samotné provedení výzkum je uděláno velmi solidně a statisticky věcně, poněkud horší je to

ale se zkoumaným vzorkem, který je značně vychýlený v oblasti pohlaví respondentů,

nicméně je to omezení s kterým diplomantka pracuje a ve svých závěrech zohledňuje.

Celkově navrhuji hodnotit práci diplomantky známkou výborná.
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Hodnotící tabulka

Aspekty práce Možné rozpětí Bodové hodnocení

metodologie a věcné

zpracování tématu
0 – 40 bodů 35

přínos a novost práce 0 – 20 bodů 18

citování, korektnost citování,

využití inf. zdrojů
0 – 20 bodů 15

slohové zpracování 0 – 15 bodů 12

gramatika textu 0 – 5 bodů 5

CELKEM 100 bodů 85

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 dne 1. 9. 2021

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
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