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Slovní hodnocení práce

Předložená diplomová práce přináší velice cenné teoretické i praktické poznatky a výsledky z
vlastního kvantitativního šetření. Autorka si vybrala velice aktuální téma, které je v současné
době více než nutné zkoumat. Použitá literatura zahrnuje velice obsáhlý a kvalitní soubor
titulů vztahujících se k danému tématu. Práce splňuje obecné charakteristiky odborného textu
i formální požadavky na diplomovou práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě.

Autorka byla úspěšnou žadatelkou o zařazení studie do online dotazníkového šetření na
reprezentativním vzorku ČR. To jí nejen umožnilo pracovat s obsáhlými daty, ale poskytlo jí
příležitost, naučit se, jak takovou studii připravit a pracovat s obsáhlými daty a analyzovat je.
Ač se jednalo o velice náročné úkoly, které bylo navíc třeba dodat v časovém presu, autorka
odvedla velice dobrou práci a výsledky jsou přínosné jak akademické, tak široké veřejnosti.

Výzkum je metodologicky velice dobře řešený, dotazník využívá vlastní otázky, i otázky z
validovaných dotazníků. Analýza dat je obsáhlá, využívá základních statistických testů, které
poukazují na signifikantní vztahy. Autorka v závěru poukázala na zajímavé souvislosti, které
vhodně napomáhají popisu zkoumaného fenoménu. Doufám, že autorka svou práci
přepracuje, nebo rozšíří k odborné publikaci.

Po formální i obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní
obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“.

Práci doporučuji k obhajobě.
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Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení
metodologie a věcné
zpracování tématu

37 0 – 40 bodů

přínos a novost práce 20 0 – 20 bodů
citování, korektnost citování,
využití inf. zdrojů

20 0 – 20 bodů

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů
gramatika textu 5 0 – 5 bodů
CELKEM 97

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 24.8.2021 Michaela Slussareff

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku
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