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Slovní hodnocení práce

Předložená bakalářská práce je praktickou prací přinášející překlad validované škály SAS-SV
a její pilotní ověření. Autorka v první části práce shrnuje hlavní poznatky o digitálních
závislostech, s důrazem na problematické používání chytrých telefonů dětí a dospívajících.

Autorka v době před odevzdáním práce konzultovala, avšak teoretických a praktických
nedostatků bylo mnoho (nepřesnosti v teorii, překlepy a gramatika práce). Také praktická část
nakonec bohužel nedisponuje kvalitní metodologií, ani realizací. Pilotní zhodnocení by mělo
popisovat spíše možnosti použití škály, dotazování respondentů o jejich porozumění škále
apod. Místo toho autorka použila škálu k hodnocení míry problematického používání
chytrých telefonů, což by měl být až krok po ověření samoté škály a možností jejího
používání. Celkově je práce vhodná k obhajobě na bakalářském stupni, je mi však líto, že
nedošlo k opravdu kvalitnímu zpracování.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „dobře“ dle ústní obhajoby.

Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení
metodologie a věcné
zpracování tématu

10 0 – 40 bodů

přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů
citování, korektnost citování,
využití inf. zdrojů

15 0 – 20 bodů

slohové zpracování 10 0 – 15 bodů
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gramatika textu 3 0 – 5 bodů
CELKEM 53

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 23.8.2021 Michaela Slussareff

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku
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