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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Souvislosti mezi závislostním chováním na internetu a užíváním návykových látek u vysokoškolských studentů technického a humanitního oboru 

Autor Sabina Kropáčková 

Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek  

Oponent práce PhDr. Petra Vondráčková, PhD. 

 
 

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 obsahuje všechny položky, ale jeho vypovídací hodnota je omezená. Chybí v něm 
přesné údaje o výzkumném souboru i zvolená metoda zjišťování závislosti na internetu. 

4 / 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? 

Teoretická část diplomové práce je poměrně slabá. Jejím pozitivem je, že autorka cituje i 
zahraniční studie. Chybí však důsledná citovanost odkazů. Občas není jasné, jak citovaným 
textům autorka rozuměla. V kapitole Projevy závislosti autorka vyčítá diagnostická kritéria 
závislosti dle Griffithse. Místo kritéria konflikt, kterým Griffiths myslí jak vnitřní, tak vnější 
konflikt, uvádí autorka jen konflikt vnější. Dotazník závislosti na internetu, který autorka uvádí, 
není vytvořen Griffithsem, tedy alespoň jí citovaný článek žádný dotazník neobsahuje, ale 
Blinkou a Šmahelem, kteří se při jeho vytváření pouze inspirovali jeho kritérii. Text jednotlivých 
kapitol mi přijde málo propracovaný. Obsah kapitol někdy zcela nekoresponduje s jejich názvy. 
Například v kapitole o závislostním chování na internetu se autorka obecně věnuje 
behaviorálním závislostem. V kapitole Prevalence rizikového chování u VŠ studentů autorka 
uvádí informace o závislostním chování na internetu u této skupiny a nikoli informace o 
rizikovém chování, které je mnohem širší pojem než závislostní chování na internetu. V další 
kapitole nazvané Rizikové chování ve všech věkových kategoriích k tomu autorka udává i 

5 / max. 20 
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nějaké prevalenční údaje o gamblingu, což opět není výčet všech rizikových chování. Mezi 
diagnostickými kritérii závislostního chování na internetu, které autorka uvádí, mi chybí kritéria 
Internet gaming disorder uvedené v DSM-V. Některá tvrzení jsou zavádějící, například závislost 
na online hrách není to samé jako online gambling, také bych polemizovala s tvrzením, že 
dosud nebyl stanoven vyhovující popis závislosti na internetu. Diagnostických kritérií bylo 
definováno několik, ty která uvádí Griffiths, jsou často v této souvislosti uváděna a citována. 
Nerozumím, proč do teoretické práce začlenila kapitolu závislost na mobilních telefonech nebo 
léčbu nelátkových závislostí, když tato témata nejsou předmětem provedeného výzkumu.  

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? 

Pozitivní je pilotní testování dotazníků. Otázky jsou srozumitelně stanovené. Není mi jasný 
způsob výběru souboru a asi bych uvítala jeho doplnění. Studentka si náhodně vybrala studenty 
ve třídě, kterým zadá dotazník, nebo je zadala všem, a studenti si sami vybrali, zda dotazník 
vyplní? Kolik respondentů odmítlo? Byly nějaké získané dotazníky nekompletní? V tabulce 
popisující výzkumný soubor bych uvítala také doplnit věk a pohlaví. 

 

 
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? 

Výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. Interpretace výsledků jsou 
přiměřené. V části shrnutí výsledků výzkumu v odpovědi na první a třetí výzkumnou otázku 
bych očekávala nějaké procentuální vyčíslení sledovaných jevů. V diskuzi postrádám porovnání 
získaných výsledků s výsledky již realizovaných studií.  Slabé a silné stránky práce jsou 
diskutovány. 

 10 / max. 30 
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Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 

opatření? 

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. 

 

7 / 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 pojednává alespoň částečně aktuální nebo praktický problém v kontextu oboru. Text je 
z hlediska obsahového i formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má jasnou 
strukturu. 

5 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Celkově jde o diplomovou práci na lehce podprůměrné úrovni. Pozitivem práce je, že autorka 
čerpala z více zahraničních zdrojů. Text teoretické části celkově působí jako spíše méně 
propracovaný (názvy kapitol neodpovídají jejich obsahům, text obsahuje místy zavádějící tvrzení) 
a v nějakých ohledech méně provázaný se samotným výzkumem (kapitola o závislosti na 
telefonech a léčbě závislosti na internetu). Výzkumná část je poměrně dobře zpracovaná, slabší je 
ale diskuze, která postrádá diskuzi výsledků s výsledky již realizovaných výzkumů. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Popište podrobněji, jak jste prováděla výběr respondentů? 

2. Uveďte procentuálně odpovědi na první a třetí výzkumnou otázku. 

Body celkem 41 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci ne/doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  21. 8. 2017  

Jméno a příjmení, podpis PhDr. Petra Vondráčková, PhD.  
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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 

 

 


