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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
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Jméno autora:  Josef Pešek  

Typ práce:  bakalářská  
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Katedra/ústav:  Odd. pedagogických a psychologických studií  

Vedoucí práce:  Doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.  

Pracoviště vedoucího práce:  Odd. pedagogických a psychologických studií  

  
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ  

Zadání  náročnější  
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.  
Autor zvolil srovnání výsledků empirické sondy u dvou skupin účastníků, za použití náročnější metodiky (chíkvadrát testu)  

Splnění zadání  splněno  
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků.  

Předložená BP splňuje zadání.  

  

Aktivita a samostatnost při zpracování práce  B-velmi dobře  
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 

byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.  

Autor bakalářské práce pravidelně konzultoval během celé tvorby BP.  

  

Odborná úroveň  B-velmi dobře  
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe.  

Autor se opíral o široké spektrum odborné literatury, v teoretické části uvádí přehled a charakteristiku nejvíce využívaných 

sociálních sítí a v empirické sondě zjišťuje online chování středoškoláků.  

  

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce  C-dobře  
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.  

Rozsah BP odpovídá normě. Úroveň jazyková a stylistická kolísá a zde spatřuji největší potřebu osobního rozvoje studenta. 

Zobrazení empirických dat je přehledné.  

  

Výběr zdrojů, korektnost citací  B-velmi dobře  
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami.  

Vhodné spektrum odborných zdrojů, včetně nových publikací, citace jsou korektní.  

  

Další komentáře a hodnocení  
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.  



Získaná empirická data a jejich interpretace vycházejí z autorského dotazníku. Autor konstatuje omezenou platnost 

získaných dat na daný vzorek respondentů a naznačuje možnou diskrepanci mezi tím, jak žáci v dotazníku odpovídají a mezi 

skutečným chováním na sociálních sítích.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE  

  

Bakalářská práce splňuje kritéria ve zpracování  teoretické i empirické části.  Hodnotím ji klasifikačním stupněm  
B-velmi dobře.  
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