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Slovní hodnocení práce

Metodologie, věcné zpracování tématu a přínos práce

Autorka si v pr�edkla�dane�  pra� či klade rozporuplne�  a za� roven�  nejasne�  definovane�  čí�le. Jední�m z čí�lu0  
je uskuteč�nit pilotní� studii, ktera�  by validovala č�esky�  pr�eklad dotazní�ku SAS-SV.  Za� roven�  označ�uje za 
hlavní�  čí�l pra� če „ove�r�ova�ní�  za�vislosti na informač�ní�čh tečhnologií�čh se zvla� s�tní�m zame�r�ení�m na tzv. 
„čhytre�  telefony“  (da� le  jen  „smartphones“),“  (s.  4).  Tento  čí�l  v  pra�či  není�  dostateč�ne�  upr�esne�n  ani 
nejsou pr�edstaveny z�a�dne�  hypote�zy, ktere�  by autorka ove�r�ovala. V za�ve�ru pra� če naví�č autorka uva�dí� i 
dals� í� dr� í�ve nespečifikovane�  čí�le, napr�.: „pouka� zat  na  hlavní�  rizika  spojena�  s pouz� í�va�ní�m mobilní�čh 
zar�í�zení�,“ (s. 47) ktere�  neodpoví�dají� zada�ní� pra� če, ani na� roku0 m na bakala� r�skou pra� či.

V pra�či  je pr�edvs�í�m popsa� na a rozvedena její�  teoretička�  č�a� st,  ktera�  se zaby�va�  ru0 zny�mi aspekty 
problematičke�ho  pouz� í�va�ní�  digita� lní�čh  tečhnologií�,  zj.  u  de� tí�.  Autorka  tak  ovs�em  č�inní�  bez  jasne�  
na�vaznosti  na  čí�le  pra� če:  shrnuje informače o vztahu de� tí�  z  ru0 zny�čh  ve�kovy�čh skupin k digita� lní�m 
tečhnologií�m,  ač�koliv  je  pra� če  zame�r�ena�  na  str�edos�kolske�  prostr�edí�;  popisuje  ru0 zne�  na� rodní�  i 
mezina� rodní� strategie a s�etr�ení� ohledne�  prevenče negativní�čh vlivu0  nadme�rne�ho pouz� í�va�ní� digita� lní�čh 
tečhnologií�,  ale není�  z textu nijak jasne� ,  jak jsou tyto informače relevantní�  pro čí�le pra�če a vy�zkum 
autorky.

V praktičke�  č�a� sti autorka v popisu metodologie zmin� uje pra�či s daty z vy�zkumu0 , ktere�  uva�de� la v 
teoretičke�  č�a� sti, ale z dals� í�ho popisu realizače vy�zkumu z�a�dna�  souvislost ani popis pra�če s te�mito daty 
není� da� le zmí�ne�na� . Ač�koliv autorka pračovala a odkazuje se na validač�ní�čh studií� k dotazní�ku SAS-SV a 
čituje take�  jinou za�ve�reč�nou pra�či, ktera�  s dotazní�k vyuz� í�va�  v č�eske�m prostr�edí�. V metodičke�  č�a� sti sve�  
pra� če  se  k  z�a� dne�  metodologičke�  literatur�e  neodkazuje  a  metody popisuje  velmi  neforma� lne�  a  bez 
du0 lez� ity�čh  podrobností�.  Ač�koliv  je  jední�m  z  čí�lu0  pra� če  validače  dotazní�ku  pro  pouz� ití�  v  č�eske�m 
prostr�edí�,  autorka  da� le  upravovala  podobu  dotazní�ku  pr�ida�va�ní�m  novy�čh  ota� zek,  a  to  naví�č  mezi 
jednotlivy�mi sbe�ry dat.

Autorka  zí�skana�  data  pr�edstavuje  v  podobe�  grafu0 .  Pr�i  analy�ze  dat  autorka  nepouz� í�va�  z�a� dne�  
konkre� tní�  statističke�  metody  a  pouze  volne�  komentuje  vytvor�ene�  grafy,  ktere�  nazy�va�  matočí� 
terminologií�.  Komenta� r�e ničme�ne�  ve� ts� inou popisují�  zjevne�  skuteč�nosti – na s. 44 napr�í�klad autorka 
uva�dí�  graf zna� zorn� ují�čí�  distribuči vy�sledku0  z dotazní�ku podle pohlaví�  a dočha� zí�  k  za�ve�ru,  z�e  „mezi 
respondenty pr�evla�daly dí�vky“ – pr�í�padne�  dočha� zí� k za�ve�ru0 m, aniz�  by rozvedla, jak z uvedeny�čh dat 
vyply�vají�:  „V  za�ve�ru  praktičke�  č�a� sti  bylo  zjis�te�no,  z�e  metoda  SAS-SV  zaby�vají�čí�  se  problematikou 
uz� í�va�ní� čhytry�čh telefonu0  funguje.“ (s. 47)



Citování a využití informačních zdrojů

Autorka uva�dí�  velke�  mnoz�ství�  zdroju0  vč�etne�  čizojazyč�ny�čh. Pr�i bliz�s� í�m prozkouma�ní�  se č�a� steč�ne�  
jedna�  o neodborne�  zdroje a velkou č�a� st tvor�í�  take�  dr�í�ve� js� í�  bakala� r�ske�  pra� če na podobna�  te�mata. Pr�i 
odkazova�ní�  na  pouz� ite�  zdroje  se  za� roven�  autorka  dopous�tí�  čele�  r�ady  čhyb  a  čitač�ní�  styl  pouz� í�va�  
nekonzistentne� .  V ne�ktery�čh č�a� stečh pra� če není�  dostateč�ne�  jasne�  rozlis�ene� ,  ktera�  č�a� st textu jes�te�  je 
parafra� zí� a kde se jedna�  o vlastní� interpretači.

Celkové hodnocení

Pr�edloz�enou pra� či nedoporuč�uji k obhajobe� . 

Bodové hodnocení práce

Aspekt kv. pra� če Bodove�  ohodnočení� Moz�ne�  bodove�  hodnočení� 

Metodologie a ve�čne�  
zpračova� ní� te�matu 

12 0-40 bodu0  

Pr�í�nos 6 0-20 bodu0  

Citova�ní�, korektnost 
čitova� ní�, vyuz� ití� inf. zdroju0  

10 0-20 bodu0  

Slohove�  zpračova�ní� 7 0-15 bodu0  

Gramatika textu 4 0-5 bodu0  

CELKEM 39 max. 100 bodu0  

Výsledné hodnocení práce

Bodovy�  zisk za pra� či Hodnočení� 

0-50 bodu0  Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodu0  Dobr�e (3) 

61-80 bodu0  Velmi dobr�e (2) 

81-100 bodu0  Vy�borne�  (1) 

 V Praze dne 26. 8. 2021 Mgr. Mičhal S+varny�
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