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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol 

Autor Bc. Jiří Zatřepálek  

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek  

Oponent práce Mgr. Petra Vondráčková 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Abstrakt je neúplný, chybí v něm uvedení východiska, použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace.   

 

3 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá literatura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována 
standardním způsobem? 

V úvodní části věnované obecnému pojmu závislost chybí nějaká obecná vědecká definice 
závislosti. Pokud se autor rozhodl začít teoretickou část tímto pojmem, očekávala bych nějaké 
komplexnější pojednání o závislosti obecně nebo alespoň o nelátkových závislostech. Autor tam 
jen trochu zmiňuje rysy nelátkové závislosti, což působí trochu zmateně. Přestože existuje na toto 
téma spousta odborných textů, autor čerpá z článků pro veřejnost na internetu (lupa.cz, cafe.cz), 
které podle mého názoru do textu vědeckého rázu vůbec nepatří. Autor uvádí základní typy 
závislostí na internetu, vůbec však neudává autory tohoto rozdělení. Zajímavé je, že autor se 
věnuje v textu pouze závislost na online hrách, v názvu práce má uvedeny ale počítačové hry a 
rozdíl mezi těmito dvěma pojmy vůbec nevymezuje. V druhé části teoretické práce se věnuje 
závislosti na oline hrách, v textu je velmi málo odkazu na literaturu, takže není moc jasné, z jakých 
zdrojů vychází. V textu naprosto schází informace o prevalenci toho fenoménu, ačkoliv je to jedna 
z výzkumných otázek. Z těchto dvou částí vyplývá, že autor nemá skoro téměř prostudovanou 

10 / max. 20 
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Byl dosavadní výzkum podroben kritice? odbornou literaturu na toto téma ani českou, ani zahraniční. Třetí oddíl prevence závislého 
chování je vzhledem k zaměření výzkumných otázek podle mého názoru zbytečný. Pozitivní je, že 
se autor věnuje charakteristice sledovaného vývojového období. Základní informace o metodice 
SURPS patří do praktické části, kapitoly metody a nikoliv do teoretické části.   

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat? 

Má práce logickou strukturu? 

V úvodu praktické části autor definuje výzkumné otázky a popisuje postup při sběru dat, chybí 
však podrobná zmínka o způsobu analýzy dat, jaké statistické metody využil při zpracování dat, 
dále jako zásadní nedostatek vnímám absenci popisu dotazníku pro závislost na internetu autorů 
Šmahela a Blinky a zde by měla být popsána i metoda SURPS, zcela zde chybí prostor věnovaný 
reliabilitě a validitě použitých metod. Docela podrobně je popsán výzkumný soubor, pozitivní je i 
jeho popis prostřednictvím grafů, které by však mohly mít jednotnou grafickou úpravu.  

10/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření? 

Výsledky jsou prezentovány podle výzkumných otázek, což činí tuto část poměrně přehlednou. V 
práci naprosto chybí diskuze, v oddílu diskuze autor prezentuje výsledky, vůbec je ale nediskutuje 
v kontextu výsledků jiných výzkumů, ani neuvádí silné a slabé stránky práce.  Naprosto také chybí 
doporučení pro další výzkum nebo opatření.  

15 / max. 30 



 

3 
 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

Práce diskutuje etická pravidla a ošetřuje zájmy účastníků výzkumu. 

 

8 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Práce se zabývá společensky aktuálním problémem. Práce je logicky uspořádána, teoretická část 
je po obsahové stránce slabá, ve výzkumné části chybí podrobná definice použitých metod i 
způsobu analýzy dat. Nedostatečná je také diskuze.  

10 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Celkově jde o práci, která je logicky uspořádaná. Teoretická část je poměrně slabá, protože v ní chybí 
výsledky aktuálních studií zaměřených na toto téma. Autor čerpá z velké části z populárně naučných 
textů z webových stránek. Výzkumná část je už kompletnější přesto v ní chybí podrobný popis 
použitých metod i způsobu analýzy dat. Nedostatečná je také diskuze. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Porovnejte výsledky vašeho výzkumu v kontextu výzkumu vědeckých studií.  
2. Jaké jsou slabé a silné stránky vašeho výzkumu? 

Body celkem 56 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  5. června, 2012 
Jméno a příjmení, podpis Mgr. Petra Vondráčková  

 
 
 
  



 

5 
 

Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat. 
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 

Velmi dobře 80–61 85–71 
Dobře 60–41 70–56 

 

 


