
 

1 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

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

Autor Sabina Kropáčková 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Petra Vondráčková 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Abstrakt je strukturovaný, ale neobsahuje popis použité metody tvorby dat a konkrétní výsledky.  3 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Práci chybí jasné zdůvodnění. Jak úvod, tak celá teoretická část působí poměrně roztříštěně. 

Mnohdy není jasné, proč autorka to či ono téma do práce zahrnula. Práce s citacemi je často 

nekritická, myšlenky nejsou vždy provázané (např. návaznost posledního odstavce úvodu) a text 

místy působí nedokončeně, asi jako dílčí poznámky pro budoucí kapitoly (např. str. 11 odstavec 

3). Autorka se také několikrát opakuje – výčet novodobých závislostí z různých zdrojů na různých 

místech práce. Závislost na online hrách není Gambling (viz str. 15 dole). Na druhou stranu 

autorka cituje aktuální literaturu, vychází převážně ze zahraničních zdrojů a neopomíjí žádné 

z klíčových témat pro vlastní výzkum. 

9 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce  Cíl a výzkumné otázky jsou stanovené jasně, zvolené metody jim odpovídají. Volba nástroje pro 

tvorbu dat je dobře zdůvodněna a jednotlivé dotazníky jsou popsány velmi podrobně, pilotní 

výzkum je velmi vhodný. Popis nominace výzkumného souboru není zcela přesný, pravděpodobně 

nešlo o náhodný stratifikovaný výběr, pokud byli do výzkumu zahrnuti studenti přítomní na 

vyučujícím zvolené přednášce – o jaký typ výběru se tedy jednalo? I přes tuto terminologickou 

chybu je popis celkově jasný a velmi podrobný a umožňuje tak replikaci. Rozsah výzkumného 

souboru bohužel neumožňuje zásadní zobecnění, o to ale autorka ani neusiluje. 

16 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Výsledky výzkumu se zdají být správné, prezentovány jsou podrobně (možná až příliš), logicky a 

srozumitelně. Ocenění zaslouží využití dvou alternativních vyhodnocení a interpretací použitého 

dotazníku. Také shrnutí výsledků a odpovědí na výzkumné otázky v samostatné kapitole přispívá 

14 / max. 30 
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ke srozumitelnosti. 

Diskuze je stručná, obsahuje metodologické zamyšlení nad rozsahem výzkumného souboru a 

interpretace vybraných výsledků, ale chybí jí systematičtější srovnání vlastních zjištění se závěry 

z výzkumů citovaných v teoretické části v kapitole 3. Konkrétní doporučen pro další výzkum či 

práci s výsledky také nejsou formulována.  

Etické aspekty práce Bez problému, vše explicitně popsáno.  10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce se zabývá aktuálním problémem, ale vzhledem k nedůsledně zpracované teorii a malé 

reprezentativitě výzkumného souboru je její přínos pro obor omezený. Z formálního hlediska 

obsahuje chyby, některé části nejsou logicky provázány s celkem. Rozsah práce je přiměřený.  

8 / max. 15 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Práce se zabývá aktuálním problémem, ale vzhledem k nedůsledně zpracované teorii a malé 

reprezentativitě výzkumného souboru je její přínos pro obor omezený. Za největší slabinu práce 

považuji nedotaženost teoretické části. Autorka vychází z množství aktuálních zahraničních textů, 

ale jejich zpracování je podprůměrné. Naopak praktická část je ukázkou poctivě zpracovaného 

výzkumu, kterému chybí v podstatě pouze zasazení do kontextu obdobných studií, což je škoda.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Na základě Vašich výsledků se zdá, že fenomén závislosti na online hrách, resp. na internetu 

je nafouklá bublina. Jaké argumenty byste použila pro podporu či vyvrácení tohoto tvrzení? 

2. Lze podle Vašeho názoru u vysokoškolské populace působit nějak preventivně v oblasti 

tohoto typu závislosti? Pokud ano, jak? A jakou odhadujete efektivitu takové intervence? 

Body celkem 60 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  27. 8. 2017 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 

 
 


