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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Potenciál a rizika sociálních sítí 
Jméno autora: Josef Pešek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: PhDr. Jarmila Vobořilová 
Pracoviště oponenta práce: Odd. pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika snižování rizik spojených s využíváním internetu středoškolskou mládeží nabývá v době existence a rozvoje 
sociálních sítí na závažnosti. Zadání práce lze v tomto kontextu považovat za nadprůměrně náročné. 
 

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 práce splňuje záměry zadání jak v teoretické, tak ve výzkumné části. Práce  je přínosná a využitelná 
v pedagogické praxi u pedagogických pracovníků základních a středních škol. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorovi práce se podařilo výstižně charakterizovat rozsáhlou řadu rizik, vyskytujících se při využívání soudobých 
informačních a komunikačních technologií a využít tuto teoretickou bázi při analýze internetových aktivit studentů středních 
škol v Praze. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část práce postihuje danou problematiku v potřebné komplexnosti a na kvalitní didaktické úrovni. V této části se 
adekvátně prezentují nejnovější poznatky ke zvolené problematice. Výzkumná část je kvalifikovaně pojatá a dobře 
propracovaná; vede k zajímavým zjištěním. Do šetření bylo zapojeno 112 studentů ze SŚ. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá standardu bakalářských prací, celkově má práce velmi dobrou formální a jazykovou úroveň. 

 

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. 
Autor využil reprezentativní skupinu relevantních zdrojů při dodržení bibliografických a citačních norem a zvyklostí. 
 

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. 
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Obsah a uspořádání teoretické části práce spolu s přínosnými výsledky výzkumné části prokazují fundovaný a odpovědný 
přístup autora k tvorbě BP. Překvapivé jsou výsledky empirického šetření, týkající se času stráveného u internetu a sociálních 
sítí. Internet a sociální sítě představují pro dotazované žáky jednu z nejvýznamnějších možností, jak trávit volný čas.   

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Kvalita posuzované BP spolu s její sdílností umožňují její širší využití při snaze o redukci rizik, kterým je mládež 
vystavena při internetových aktivitách. Bylo by proto namístě, aby se autor v rámci obhajoby BP zmínil o svých 
záměrech v tomto směru. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 15.5.2020     Podpis:                                                PhDr. J.Vobořilová 


