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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Teze a práce se více méně shodují. Odchylka nastala ve struktuře práce. Ale z mého pohledu jde o změnu k 

lepšímu. Původně avizovaný vývoj technologii nebo samostatné téma mobilní aplikace a internet je jako celek 

pro téma práce zbytečné. Studentka po studiu materiálů přistoupila ke změně struktury. Naopak více 

propracovala část závislosti, co je v souvislosti s tématem vhodné.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Literatura z pohledu psychologie a závislosti je pestrá. Avšak hodně mi zde chybí více informací o digitální 

společnosti. Když už si autorka zvolila kapitolu digitální společnost, bylo zapotřebí téma lépe rozpracovat a 

zakomponovat do kontextu závislostí ve smyslu ne historie, ale celkové digitální transformace. T.j. například 

zohlednit kontextově život uvnitř médií (média a mobilní telefon jsou neoddělitelnou součástí života 

společnosti). Na co všechno je využíván mobil, zejména mezi mladými lidmi (studenty) a proč. A alespoň lehce 

se nad tím zamyslet. Autorka se však omezila jenom na povrchné parafráze, krátký popis digitální společnosti, 

digitálního občanství, kyberprostoru a digital natives, co je pro pochopení tématu málo. Dále nevyvozuje žádné 

důsledky, nebo "vstupy" pro svou analýzu. Autorka víceméně cituje/parafrázuje poučky nebo vědecké studie, ale 

nějak se k jednotlivým částem nestaví, nevysvětluje, proč jsou vlastně uváděny. Čili chybí návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol. 

Studentka by měla lépe propojit kapitoly a podkapitoly, aby byl text čtivější a lépe provázaný. Jde ale především 

o problém struktury. Autorka sice ze struktury vypustila některé nedůležité body, ale obecně udělala chybu v 

oddělení tématu závislost a prokrastinace a digitální svět. Jde o jedno téma: závislosti a prokrastinace v 

digitálním světe. Kdyby autorka začala kapitolou Závislost v digitálním světě, nebo Prokrastinace v digitálním 



světě, celkové teoretické ukotvení by bylo vhodnější, vědecké zdroje jiné. Už i proto, že by byla nucena vymezit 

digitální prostor. Co je pro tuto práci nosným problémem. 

Autorka popsala jednotlivé metody výzkumu dat i v metodologické části, ale bez hlubšího zkoumání jiných 

metod, nebo slabých stránek využitých metod.  

Volba hypotéz mi přijde nelogická. Autorka v hypotéze č.1 chce prokázat, že pohlaví nemá na prokrastinaci vliv, 

ale v její teorii naopak, tento vliv odhaluje. Chybí odůvodnění, proč si myslí opak. Ostatní hypotézy lze 

považovat za vhodně formulované. I když H3 mi přijde velmi obecná, zejména z pohledu slova internet. Které je 

tak obecné jako slovo svět samotné.  

Co se týče šetření, na straně 27 studentka uvádí počty před filtrací jako 131 s tím, že filtrace vyloučila tu 

skupinu, která nepoužívá nejčastěji telefon jako zařízení pro přístup na internet. Přičemž výzkumní vzorek 

označuje N=161. Není tedy úplně jasné, proč je před filtrací méně (131) vhodných respondentů než po filtraci 

(161). Proto si myslím, že jde o omyl a před filtrací má být v předchozí stati avizovaných 201 respondentů. Na 

hypotézu 1 chybí také odpověď.  

Závěry práce jsou zajímavé, je vidět, že se studentka snažila vytvořit hodnotnou práci. Avšak i zde mi chybí 

trochu širší pochopení problematiky. Celkové využívání internetu/digitálních médií není jednostranná záležitost, 

jak je to prezentováno v práci. Zde chybí právě to teoretické ukotvení. Protože je také zapotřebí vzít v úvahu 

důležitost zkoumané problematiky pro respondenta. Např. H3 a její prokázaní by bylo platné, kdyby všichni 

studenti pokládali studium za nejdůležitější činnost ve svém živote, ale jak z praxe víme, není tomu tak. Co 

znamená, že výsledky jsou sice zajímavé, ale je potřeba se nad nimi hlouběji zamyslet a analyzovat je v širším 

kontextu. A nepředpokládat automaticky, že výsledky jsou "alarmující".  Věda ani život nejsou černo-bílé. 

Avšak zde je potřeba také zohlednit, že jde o studentku na bakalářském stupni studia.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F.  Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce A 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Závěrečná práce je tematicky zajímavá. Po formální stránce nemám co vytknout. Avšak s vědeckou prací se váže 

také jistý prvek novosti. Něco, co je objeveno, nebo se alespoň snaží být objeveno. Chybí mi hlubší reflexe, 

zamyšlení se nad tématem… samotné bádání. Autorka automaticky předpokládá, že nadměrné "využívání" 

mobilu se projevuje prokrastinací a závislostí, potažmo zájmem o studium. Avšak toto téma má hlubší rozměr, 

patří sem také jiné faktory – jako například zajímavost výuky, nebo trávení volného času, nebo celkově zájmy 

studentů/respondentů, nebo možnosti internetu. Není samozřejmě potřeba důkladného bádání. Není možné 

shrnout všechny teorie. Ale alespoň určitá reflexe a uvědomování si širšího kontextu je zapotřebí. Takže mojí 

hlavní výtkou je, že jak v teorii, tak v analytické části autorka jenom plave po povrchu a "bojí" se šáhnout 

hlouběji a polemizovat. Jde ale o první vědeckou práci, kterou autorka napsala. Proto jde více o doporučení pro 

další práci, než o kritiku práce jako celku.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Silnou stránkou práce je především dobrá práce s literaturou, citačním stylem a množství zdrojů, které autorka 

využila pro zpracování části o závislostech a prokrastinaci. Na prvním stupni dobrá práce. 

Dále je silnou stránkou jasný cíl a vymezení hypotéz – i když není dokonalé. Neočekáváme, že studenti budou 

stoprocentní. Zejména bakaláři, kteří se učí, jak pracovat s rozsáhlým akademickým textem. 

Hypotézy nastoleny byly, jsou jasné a formulované vhodným způsobem – čím myslím styl, ne logiku. Chybka 

nastala v tom, že H1nekoresponduje s teorii a také není analyzována. Možná jsem se ale přehlédla. V dalším 

studiu je potřeba důkladně nastolovat hypotézy. Nejenom dodržovat formální správnost, ale také logiku, která 

plyne z teoretické části. A také dát si záležet na vymezení pojmů, jako je v této práci pojem internet. 



Slabou stránkou je jakýsi strach z vyslovování vlastního názoru. Autorka skutečně hodně cituje, dobře 

zpracovala množství literatury. Avšak jednotlivé části nejsou propojené. Není v nich vidět jasná kauzalita, chybí 

„plynulost“ celé práce a následné analytické části, vlastními slovy propojená teorie a analýza, jednotlivé části a 

podobně. Mám pocit, že autorka se snažila striktně držet vědeckých prací, co je správné, ale k tomu je potřebné 

také alespoň napsat vlastní komentář, nebo průvodní text. 

Analytická část je nejsilnější v závěrech k H2. O výsledcích či kauzalitách k H3 by se dalo hodně polemizovat. 

Už i proto, že v současné době je velkým fenoménem Netflix a sledování seriálů, u kterých je možné někdy 

shlédnout i celou sérií najednou. Proto si myslím, že obecné označení internet není úplně vhodné. Jde právě o ty 

jemné rozdíly, které ale potom vedou ke skresleným závěrům. Protože fakt, že např. filmy je možné streamovat 

neznamená, že jde o důsledek internetu. Kdyby byly vysílané bez internetu, jiným způsobem přenosu dat, 

výsledek může být stejný. To samé platí o hraní her: internet je prostředek, studenti by mohli hrát i na konzolách. 

To, že tak dělají přes mobil je jenom výsledek technologického pokroku. Tím, že se použije termín internet však 

omezíme bádání na celý virtuální prostor, který se ale skládá z mnoha částí. Tak jako kdysi byla TV, rozhlas, 

knihy, filmy, tisk, v současnosti je to samé, jenom přenos dat je jiný.  

Práce je ve finále poctivá, ale není "objevná". Avšak autorka prokázala potenciál pro další rozvoj svých 

analytických schopností.  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Myslíte si, že odpovědí ve vašem šetření byly úpřimné? Co z vašeho názoru plyne? 

5.2 Na základě vaších výsledků tedy celá generace studentů více-méně prokrastinuje. Čím to podle vás je 

způsobeno? 

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1  Shoda je 10 %. Po důkladné kontrole podobnosti se všemi nalezenými texty je možné konstatovat, že jde 

především o často používané poučky či parafráze z knižních zdrojů. Autorka jednotlivé parafráze značila. 

Nejde o plagiát, ale autorské dílo.  

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 16.8.2022                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


