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1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

10 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

10 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

9 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
 

Otázky k obhajobě 1) Na s. 33 poukazujete na zajímavé zjištění, že samotní dospívající 

většinou nevnímají okamžitý vliv sociálních sítí na psychiku jako 

negativní. Můžete rozvést a vysvětlit, jak se podle literatury liší 

krátkodobé a dlouhodobé efekty užívání sociálních sítí, a jak mohou 

tyto rozdíly pomoci vysvětlit toto zjištění?   

 

2) V závěru upozorňujete na důležitou roli vyučujících v prevenci 

potenciálních negativních důsledků užívání sociálních sítí. Jakými 

konkrétními kroky či výukovými aktivitami mohou vyučující na 

základních školách přispět k prevenci negativních dopadů užívání 

sociálních sítí? 
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založenou na kvantitativním výzkumném přístupu. Hlavním 

ověřovaným předpokladem bylo, že uživatelé, kteří tráví na sociálních 

sítích více času, či uživatelé, kteří užívají sociální sítě spíše aktivně 

než pasivně, budou mít horší psychické zdraví.  

 

Teoretická část je přehledná a uvádí čtenáře do problematiky a 

hlavních soudobých poznatků mezinárodního výzkumu. V empirické 

části jsou formulovány jasné a dostatečně specifické výzkumné otázky 

a hypotézy. Dotazníková data získaná od 169 žáků byla vyhodnocena 

pomocí deskriptivní statistiky a statistického testování hypotéz 

(korelační analýzou a t-testy). Ukázalo se, že žáci tráví na sociálních 

sítích průměrně 3,5 hod denně a užívají sociální sítě především 

pasivně (73 % žáků) než aktivně (27 % žáků). Potvrdilo se, že jak čas 

strávený na sociálních sítích, tak aktivní forma užívání byla spojena s 

indikátory horšího psychického zdraví. Formální kvalitu práce z mého 

pohledu místy snižují drobné nedostatky, jako např. drobné 

formulační nepřesnosti, gramatické chyby a překlepy (např. v 

seznamu literatury či citacích v textu).  

 

Hlavní přínos práce vnímám v šíři zmapovaných souvislostí a 

praktické užitečnosti získaných výstupů. Oceňuji, že autorka sledovala 

dva aspekty užívání sítí (čas strávený na sítích a aktivní vs. pasivní 

formu užívání sítí) a tři aspekty psychického zdraví (psychickou 

pohodu, sebehodnocení a distres). S ohledem na praktickou užitečnost 

považuji za důležité, že prevence potenciálních negativních vlivů 

užívání sociálních sítí by se měla soustředit nejen na čas strávený na 

sítích, ale i na formu jejich užívání. 

 
 

 

Celkové hodnocení  Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 
 
10. 5. 2022, PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. 


