
 

1 

 

POSUDEK MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Prevalence závislostního chování na internetu a užívání 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 úplný a přiměřeně rozsáhlý, má dobrou vypovídací hodnotu. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce se opírá o odbornou literaturu, a ačkoliv je poměrně obecné, logiku 
nepostrádá. Teoretická část pokrývá podstatná témata závislostního chování na internetu a 
vychází z aktuální tuzemské i zahraniční literatury. Odborná úroveň textu je dostatečná, ale práce 
s literaturou pouze průměrná – autorka často vychází pouze z jediného zdroje, takže myšlenky 
působí jako nekriticky přejaté a málo provázané. Problematice užívání návykových látek 
(obsažené v názvu i cílech výzkumu) je celkově věnováno velmi málo prostoru, ale na druhou 
stranu je třeba ocenit, že alespoň klíčovému tématu souvislostí ve výskytu závislostního chování 
na internetu a užívání drog je věnována samostatná podkapitola. 

12 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl výzkumu je stanoven jasně, výzkumné otázky mu odpovídají. Použité metody jsou zvoleny 
adekvátně k cíli, jejich popis je podrobný a dostatečně přesný, takže umožňuje replikaci. Popis 
průběhu výzkumu svědčí o tom, že se autorka snažila získat validní data a výsledky – byla precizní 
jak při sběru, tak při zpracování dat. Co by se dalo vytknout, jsou terminologické nesrovnalosti – 
zatímco výzkum se zaměřuje na „závislostní chování na internetu“, do kterého patří relativně 
široké spektrum chování, klíčová otázka 13 v dotazníku je formulována ještě šířeji: „Zažíváš někdy 
v souvislosti se svým hraním či pobytem na internetu následující věci?“ Ono „hraní“ může být 
také offline a nemusí proto přispívat k „závislostnímu chování na internetu“.  

15 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Autorka prezentuje výsledky přehledně v podkapitolách odpovídajících jednotlivým výzkumným 
otázkám, a to velmi podrobně, mnohdy nad jejich rámec. Kapitola 5.1.2 Online počítačové hry 
vychází z otázky 12, která se ale na „online“ hraní přímo nezaměřuje, respondenti v ní odpovídají 
pouze na obecnější otázku ohledně „hraní počítačových her na počítači, tabletu, konzoli, 
smartphonu nebo jiných elektronických zařízeních“. Celkově se výsledky jeví jako správné, jejich 

20 / max. 30 
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interpretace je přiléhavá, prospěšný je také jejich souhrn v kapitole 5.4. V diskuzi se autorka 
sebekriticky zamýšlí nad reprezentativitou výzkumného souboru a srovnává vlastní výsledky 
s dalšími studiemi.  

Etické aspekty práce Vše explicitně popsáno v samostatné kapitole. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce se zabývá aktuálním problémem, ale zejména vzhledem k malé reprezentativitě 
výzkumného souboru je její přínos pro obor omezený. Rozsah práce je přiměřený, z formálního 
hlediska je bez chyb.  

10 / max. 15 

 

Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Předložená diplomová práce je již druhou podstatně přepracovanou verzí sebe samé, přičemž se 
zabývá týmž tématem a využívá tatáž výzkumná data. Zvolené téma je však stále aktuální, jde o 
výskyt závislostního chování na internetu u vysokoškolských studentů v souvislosti s užíváním 
návykových látek. V teoretické části autorka prokazuje schopnost zpracovat a řádně citovat 
adekvátní literaturu, a ačkoliv hloubka propracování je pouze průměrná, samotné téma 
závislostního chování je zpracováno dostatečně. Praktická část je ukázkou poctivě zpracovaného 
výzkumu, ačkoliv relativně malý soubor neumožňuje přílišné zobecnění, čehož si je autorka dobře 
vědoma. I přes terminologické nesrovnalosti ve formulaci výzkumných otázek a zaměření dotazníku 
se zdají být výsledky výzkumu správné a autorčiny závěry opodstatněné.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Čím si vysvětlujete velmi nízkou prevalenci závislostního chování na internetu, kterou Vaše 
výsledky ukazují? 

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 72 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 
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