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Vedoucí práce: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.  

Řešitel/-ka práce: Bc. Zuzana Sommerová 

Slovní hodnocení práce 
 
Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou sebekvantifikace a jejím vlivem na 
motivaci při procesu vzdělávání. Cílem práce je zjistit, zda má využívání aplikací sledujících 
či zaznamenávajících průběh studia vliv na motivaci uživatelů, a zároveň posoudit, jak účinné 
jsou jednotlivé motivační techniky využité v těchto aplikacích. 

Hlavní část práce tvoří kvalitativní výzkum, v němž autorka formou hloubkových rozhovorů 
analyzuje vliv aplikace Todait na motivaci uživatelů. Na tuto část navazuje kvantitativní 
dotazníkové šetření, v němž autorka zjišťuje, jaké prvky by hypotetická aplikace pro podporu 
studia měla mít, aby své uživatele vedla k navýšení motivace.  

Ačkoliv byla výzkumná část velmi pečlivě připravená (pilotní studie, operacionalizace), 
vlastní prezentace výsledků (statistická analýza, interpretace, kritická diskuze) působí 
nedotaženým dojmem. Nejsou prezentována všechna data z výzkumu, výsledky jsou 
sumarizovány velmi stručně a občas nahodile a diskuze nad limity výzkumu je pouze 
naznačená. Stejně tak je závěr práce příliš stručný a nezasazuje výsledky výzkumu do širšího 
rámce naznačeného v teoretické části. Této části by výrazně prospělo, kdyby autorka 
zdůraznila klíčové výsledky výzkumu a analyzovala je více do hloubky. 

Dalším nedostatkem předložené práce, zejména v kvalitativní části výzkumu, je malý počet 
respondentů. Z důvodu zejména časové náročnosti, kterou zapojení do výzkumu na 
respondenty kladlo, byly finální rozhovory provedeny pouze s šesti respondenty z celkových 
třinácti. Svým rozsahem tak provedený kvalitativní výzkum odpovídá spíše pilotnímu šetření. 
Tento fakt do značné míry problematizuje možnosti zobecnění závěrů práce.  

Přes uvedené výtky se jedná o v zásadě kvalitní práci, jejíž teoretická část a rozvržení 
výzkumu prokazují schopnost samostatné vědecké práce autorky. Po formální stránce je práce 
velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě a 
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navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  
 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

25 – nedotažená prezentace výsledků 
výzkumu 

0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 
14 – práce může být přínosná jako 
explorativní výzkum 

0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 
13 – závěrečné části práce by prospěla 
pečlivá redakce 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 77  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 2.8.2016                                                                               Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


