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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? 

V abstraktu chybí podrobnější popis nominační techniky a metod analýzy dat. 

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? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Zdůvodnění práce je poněkud vágní, ale dostatečné. Teoretická část pokrývá 
všechny klíčové oblasti. Přehled literatury v části o prokrastinaci nasvědčuje 
tomu, že autorka hojně čerpala z disertační práce kolegy Gabrhelíka a většinu 
zahraničních citací převzala jako sekundární citace od něj, což ale řádně 
neuvádí – nicméně kontrola podobnosti textů na serveru theses.cz žádný 
obdobný text neodhalila. Pokud bychom považovali tuto kapitolu za čistě její 
dílo, pak by bylo třeba napsat, že kvalita systematizující a kritické práce 
s textem vysoce převyšuje běžnou úroveň bakalářských prací i nároků na ně 
kladených. Naopak za originální a dobře zpracovanou je třeba považovat 
kapitolu 3 Prokrastinace ve vztahu k závislosti, která systematizuje jejich 
vztah z hlediska symptomů, možných příčin a dalších souvislostí. Ačkoliv 
autorka není extrémně kritická, v textu dokazuje, že disponuje logickým 
uvažováním, znalostí problematiky i přehledu literatury, a konečně i 
schopností formulovat myšlenky originálně, jasně a výstižně. 

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 i výzkumné otázky jsou formulované jednoduše a jasně. Volba metod 
odpovídá cíli, jejich popis je dostatečný a relativně podrobný, nechybí zdroje 
standardizovaných dotazníků. Autorka volbu metod zdůvodňuje a zamýšlí se 
nad otázkami validity. Uvítal bych možná bližší popis výběrových kritérií a 
zvolených distribučních kanálů pro šíření online dotazníků, jinak popis metod 
považuji za vyčerpávající. 

 

15 / 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? 

Výzkumný soubor i výsledky samotné jsou prezentovány sice stručně, ale 
strukturovaně a velmi srozumitelně. Diskuze je obsáhlá a fundovaná, zamýšlí 
se jak nad metodologickými omezeními, tak nad významem samotných 
zjištění, které navíc srovnává se závěry obdobných výzkumů. Autorka také 
relativně rozsáhle diskutuje další možné směry výzkumu.    

 24 / max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné činnosti? 

 

Vše OK, explicitně a dostatečně popsáno. 

9 / max. 10 
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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 je svým cílem originální a zdá se být pro obor přínosná. Z hlediska 
formálního i obsahového je úplná, přiměřená a logicky uspořádaná. 

 

12 / max. 15 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená bakalářská práce je originální svým cílem uvést do souvislosti fenomény závislosti a 
prokrastinace, což se jí bezesporu daří. Za nejslabší místo považuji sporné citace v kapitole o 
prokrastinaci, nicméně autorčin přínos je jasně patrný v kapitole 3 (Prokrastinace ve vztahu 
k závislosti), čímž dostatečně prokazuje svou schopnost kritické práce s literaturou. Výzkumná část 
je zaměřením originální, použitou metodikou víceméně rutinní, ale velmi poctivě a bezchybně 
zpracovaná. Diskuze svou kvalitou opět ukazuje na dostatečnou erudici i kritičnost autorky. Výsledky 
považuji za natolik originální, že autorce doporučuji, aby zvážila jejich publikaci v odborném tisku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Doplňte chybějící popis distribučních kanálů online dotazníků a v souvislosti s tím se 
zamyslete nad možnými zkresleními výsledků. 

2. K jakému vztahu fenoménů prokrastinace a závislosti se z koncepčního hlediska osobně 
přikláníte? Může podle Vás existovat jednotící teorie závislosti/prokrastinace? 

Body celkem 73 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum  3. 9. 2014 

Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  
 

 


