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Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce.
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co chce autor zjistit.
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navrhovaný klasifikační stupeň:
Komentář hodnotitelky:

Student si zvolil velice aktuální téma. Zpracoval ho na úrovni, jak v teoretické části, tak v
praktické části. Informační zdroje, uváděné v souladu s citační normou, byly vhodně
zvoleny.
Přestože využívání technologií k životu mladých lidí neodmyslitelně patří, výsledky
výzkumu a srovnání s dřívějším podobným šetřením ukázaly některé závažné problémy
např. nezájem rodičů o činnost svých dětí na počítači, fakt, že 44% mladých lidí
nepodniká se svými rodiči žádnou aktivitu, zdravotní problémy adolescentů.
Bakalářská práce je kvalitní a plně splňuje po obsahové i formální stránce všechny
náležitosti a požadavky, které byly vypsány zadáním. Cíle stanovené v zadání práce
byly splněny.
Bylo by zajímavé téma pro pokračování v diplomové práci provést tento výzkum v
různých věkových skupinách.

Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

1. V jakém věku lze najít kořeny vzniku problémů s nadměrným využíváním digitálních
technologií?
2. Myslíte si, že styl výchovy v rodině mohl ovlivnit vztah adolescentů k technologiím?
3. Přemýšlel jste, jaké asi mají důvody adolescenti, když sledují záběry kyberšikany?
4. Zajímavé jsou některá zjištění například v oblasti reklamy. Myslíte si, že už mají
dospívající vytvořené určité spotřebitelské návyky, a proto 61% respondentů není
ovlivněno reklamou?
5. Jak využijete výsledky Vaší bakalářské práce?
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