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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

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

Autor Jiří Zatřepálek 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce 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, nejsou popsány zejména metody výběru výzkumného souboru, analýza dat a 
výsledky. Výzkumný soubor je popsán vágně. 

2 / 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? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Zdůvodnění práce je vágní, autor se k tématu vyjadřuje pomocí delší přímé citace a 
nekonkretizuje, proč se zaměřuje na danou populaci. Obdobně poněkud povrchně či „lidově“ je 
pojata většina teoretické části, která je rozsahem spíše kratší a záběrem jde mnohem méně do 
hloubky, než bych předpokládal u diplomové práce. Autor používá velmi často neodborné 
internetové zdroje (doktorka.cz, idnes.cz, lupa.cz, odrogach.cz …), ačkoliv v podstatě všechna 
uvedená tvrzení lze nalézt i v odborné literatuře, která je dostupná. Z odborné literatury navíc 
nadměrně využívá sekundární zdroje, které nejsou vždy správně citovány (např. kritéria závislosti 
na str. 10 poprvé formuloval někdo jiný než Hahn, 2001, tato citace je navíc špatně, správně to je 
Jerusalem, Hahn a kol., 2001…). V teorii zcela chybí přehled prevalence sledovaného fenoménu, 
což považuji za významný nedostatek. Kapitola 3 (prevence) je pojata vzhledem k tématu příliš 
obecně a lze ji považovat téměř za nadbytečnou. Popis použité metody SURPS patří spíše do 
praktické části diplomové práce. 

10 / max. 20 
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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? 

Cíl a výzkumné otázky jsou formulovány přesně a výstižně, nicméně vnímám určitý nesoulad mezi 
názvem práce (závislost na počítačových hrách) a jejím reálným zaměřením (závislost na online 
hrách typu MMORPG), které je mnohem užší. Celkem podrobně je popsána metoda tvorby dat 
(konstrukce dotazníku), ačkoliv chybí citace zdrojů a zmínka o tom, zda si autor vyžádal svolení 
s využitím použitých nástrojů (Šmahel & Blinka – závislost na internetu, Dolejš - SURPS), což je 
škoda, mj. i proto, že k etickému pochybení ve skutečnosti nedošlo a dotazníky byly využity se 
souhlasem autorů. Autor diplomové práce explicitně nepopisuje metody analýzy dat, ty jsou ale 
víceméně patrné z prezentace výsledků. Naopak velmi dobře a podrobně je popsán výzkumný 
soubor, je zohledněna i „úmrtnost“ – neúčast na dotazníkovém šetření ve výběrovém souboru. 
Použité metody jsou standardní, a ačkoliv za největší slabinu či riziko pro možné zkreslení považuji 
samotnou metodu výběru výzkumného vzorku, celkově je metodologie práce pojata velmi dobře. 

12 / 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 celkem stručně ale jasně, struktura odpovídá výzkumným otázkám, 
hojně je využíváno tabulek, které jsou vhodně popsané a srozumitelné. Za velmi dobrou považuji 
skutečnost, že se autorovi podařilo díky velkému výzkumnému souboru dostát plánu a získat 
celkem oněch 50 (přesně 49) „závislých“, kterýžto počet již umožňuje poměrně dobře využít 
silnějších statistických metod k ověření hypotéz.  

Autor se bohužel v prezentaci výsledků u otázky č. 3 zapomněl zmínit o tom, že v přípravné fázi 
výzkumu mu z dotazníku SURPS omylem „vypadly“ 3 otázky, takže jím prezentovaný hrubý skór 
neodpovídá tomu běžně používanému. Samo o sobě to není chybou, protože i tak lze míru 
vyhledávání zážitků porovnat, nicméně pro další čtenáře to může být matoucí. 

U otázky č. 4 je zmíněna proměnná „počet vyzkoušených drog v životě“, která není dále 
vysvětlená (str. 38). Tabulka č. 13 (str. 39) vztahující se k téže otázce nepopisuje „chí-kvadrát“, 
jedná se o kontingenční tabulku, která byla pravděpodobně k výpočtu použita.  

Kladně hodnotím zpracování a prezentaci vybraných výsledků nad rámec výzkumných otázek 
(strany 39-41).  

Slabší stránku představuje diskuze, která se sice zmiňuje o otázkách validity (sběr pomocí učitelů 
vs. autorem práce, neexistující droga jako přímá validizační otázka v dotazníku), ale zcela opomíjí 
srovnání výsledků s obdobnými výzkumy a příliš se nezamýšlí nad interpretací a dalším využitím 
vlastních výsledků. 

18 / max. 30 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Etické aspekty jsou explicitně popsány, vzhledem k účastníkům výzkumu nedošlo k žádnému 
pochybení. 

10 / 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? 

Téma práce je velmi aktuální, metody standardní. Práce je logická, spíše stručná, nicméně stále 
v akceptovatelném rozsahu. Formální chyby obsahuje seznam literatury, formát není jednotný.  

 

10 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Téma práce je velmi aktuální. Přes značné úsilí věnované přípravné fázi výzkumu a čas tím strávený 
(což mohu jako vedoucí posoudit) se nepodařilo práci dotáhnout do odpovídající finální podoby, což 
je škoda. Nejsilnější stránkou práce je samotný výzkum, zejména rozsah výzkumného souboru a 
vhodné využití statistických metod hodnotím kladně. Naopak přílišná stručnost a vágnost, která se 
projevuje od abstraktu až po diskuzi, diplomové práci body sráží.  
 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Srovnejte výsledky vlastního výzkumu s výsledky obdobných studií. 
2. Navrhněte nějaké praktické využití výsledků v oblasti primární prevence. 

Body celkem 62 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  15. 6. 2012 
Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 
 
 
  


