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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadánk

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.
Zadání je náročnější svou komplexnost.

Splněnk zadánk

Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.
Bakalářská práce sleduje dva hlavní cíle, zjistt výskyt internetové závislost u zvoleného vzorku středoškoláků a identikovat 
závislostní potenciál online aplikací resp. sociálních sít. Oba cíle byly splněny.

Aktivita a samostatnost při zpracovánk práce

Posuďte,  dz byl student během řešení zktvní,  dz dodržovzl dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně kon ultovzl z  dz
byl nz kon ultzce dostztečně připrzven. Posuďte schopnost studentz szmostztné tvůrčí práce.
Bakalantka pracovala systematcky, pravidelně konzultovala a iniciatvně reagovala na připomínky vedoucí.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.
Práce má vyváženou odbornou úroveň v teoretcké i empirické část, analytcká i interpretační rovina odpovídá tomuto typu 
prací. Oceňuji skloubení standardizovaného dotazníku s vlastním výzkumným nástrojem, pečlivé statstcké zpracování a 
vyhodnocení sledovaných otázek.

Formálnk a nazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.
V textu jsem neshledala žádné nedostatky.

Výběr zdronů, korektnost citack

Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.
Práce je podložena dostatečně rozsáhlým a relevantním korpusem odborné literatury. Citace jsou korektní.

Dalšk komentáře a hodnocenk
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Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. 

Bzkzlářská práce je komplexně  przcovznou studií k problemztce internetové  ávislost středoškolské mládeže. 
Teoretcká část vytváří funkční oporu pro vý kum, který je pečlivě  przcován deskriptvní stztstkou z náležitě 
vyhodnocen. Závěrečné shrnut mohlo obszhovzt ještě detzilnější vyhodnocení cílů. Nzv dory tomuto drobnému 
nedostztku hodnotm práci jzko velmi  dzřilou.

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasiikačním stupněm  

Datum: Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph. D.
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