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Slovní hodnocení práce

Předložená diplomová práce se snaží objasnit velice praktickou a aktuální otázku
problematického používání telefonu, resp. možnosti preventivní intervence. Autorka si jistě
vybrala velice důležité a aktuální téma, které je třeba rozsáhleji studovat. Teoretická část
práce však nenabízí příliš hluboký exkurz do problematiky. Většina textu čerpá z populárně
naučné literatury, či blogů (N. Carr, C. Newport, T. Harris), akademické texty a popis
aktuálních výzkumů jsou spíše doplňkem. U tohoto typu práce by měl být poměr spíše
opačný. V některých částech také autorka necituje grafický materiál dle vybraného stylu.

V praktické části autorka popisuje výzkum pomocí kvalitativních a kvantitativních metod.
Záměr je velice vhodný, dobře připravený, metodologie je propracovaná. Je však škoda, že
autorka nepřistoupila k replikaci již provedených experimentů nebo studií, které v teoretické
části práce zmiňuje. Takový výzkum by mohl opravdu přinést relevantní výsledky, nebo
(alespoň) osvětlit kulturní, či lokální specifika.

K obhajobě prosím autorku o krátké zamyšlení a rozmluvu nad následujícím:

● Existují v současné době nějaká doporučení pro prevenci problematického používání
telefonu, která by se zakládala na výzkumných datech? Pokud ano, prosím představte.

Celkově práce splňuje obecné charakteristiky odborného textu i formální požadavky na
diplomovou práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě. Na základě výše zmíněného navrhuji
hodnocení “dobře” nebo “velmi dobře” dle ústní obhajoby.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné
hodnocení

metodologie a věcné zpracování tématu 18 0 – 40 bodů
přínos a novost práce 13 0 – 20 bodů
citování, korektnost citování, využití inf.
zdrojů

17 0 – 20 bodů



slohové zpracování 15 0 – 15 bodů
gramatika textu 5 0 – 5 bodů
CELKEM 68

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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