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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

– Na začátku bych uvítal konsistentnější, resp. přehledněji strukturované formulace cílů práce.

                                               
1 Ovšem viz též nejasnosti uvedené v rámečcích…
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– s. 43 – „Dále jsme provedli několik návštěv a konzultací na půdách středních škol…“ … roztomilá 
formulace ( to muselo být dobrodružné  ). 

– Pozor na formulace: např. s. 55 … asi by mělo býti spíše „Košateckou“ …(?); s. 64 – spíše 
„nestudujících“ …(?)

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

s. 9 (+ 45): Věta „V empirické části se zaměřujeme na ověření domněnek odborné veřejnosti v českém
pedagogickém a adiktologickém prostředí ohledně výskytu rizikového chování, které může vést ke 
vzniku závislosti na internetu.“ znamená, že česká odborná veřejnost se ‘jen domnívá’ a nevyvozuje 
své závěry z výzkumů?

s. 43 – Poněkud tápu nad obsahem věty „Zvláštní část (navazující na empirickou) jsme věnovali 
výsledkům, specifickým rysům výzkumného designu, ve kterém se věnujeme determinantům 
výzkumu, doporučením pro praxi a závěru.“
A návazně se ptám: Co autor vlastně považuje za výzkumný design? Z kapitoly 3. mi to není úplně 
jasné a stejně tak mi není jasné, jaká jsou tedy specifika tohoto designu. Specifika by – pokud se 
nemýlím – měla být definována ve vztahu k nějakému standardu designu, proto tedy opět otázka, jaký 
design výzkum má…(?) 

s. 46 – Jak je to s pořadím otázek? (3 otázky, ale 2x první a jednou druhá…)

s. 59 ad – Jak mám jako čtenář rozumět formulaci „K ověření H1 směřují v dotazníku položky 2.1, 4.1 
a položky z Dotazníku Internet Addiction…“ Hledal jsem klíč k odlišení zvláště zvýrazněných otázek 
(1.1; 2.1; 4.1), ale nenalezl nebo nepochopil jsem ho. Je tedy rozdíl mezi těmito otázkami a otázkami
z Dotazníku …?
Nebo to znamená to, že hypotézy nebyly ověřovány jinými otázkami, kromě  otázek v závorce (v 
předchozím odstavci)?

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: předběžně: výborně (– velmi dobře)
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