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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Time – Management studentů technické vysoké školy 
Jméno autora: Lucie Malinská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: PhDr. Jarmila Vobořilová 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Daná problematika nepatří k častým zadáním BP a jeví se jako  průměrně náročná. 

 

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. 

Autorce se podařilo spolehlivě splnit zadání na solidní kvalitativní úrovni. 
 

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

V teoretické části práce je v potřebné míře charakterizována problematika time managementu a s ním související  
prokrastinací, jejich projevech a důsledcích pro studijní úspěšnost. Výzkumná část, které se zúčastnilo elektronickou formou 
408 respondentů ze všech fakult, je metodologicky dobře zvládnuta a dospívá k přínosným poznatkům.  

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená BP se vyznačuje vysokou úrovní odbornosti, podložené poměrně náročným pojetím teoretické části a širokým 
záběrem výzkumné části, založené na dotazníkovém šetření na fakultách ČVUT. Autorka se podrobně zabývá technikami 
vedoucími k motivaci ke studiu, rušivými elementy, hospodařením s časem  a zmírněním  důsledků prokrastinačního 
chování. Zajímavá jsou srovnání s podobnými výzkumy.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Posuzovaná BP je pečlivě propracována po formální, jazykové i grafické stránce. Rozsah práce je plně dostačující.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autorka využila rozsáhlé spektrum dostupných relevantních materiálů včetně zahraničních, a to s respektováním citační 
etiky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Předložená BP se jako celek jeví jako instruktivní, didakticky velmi dobře zvládnutá a jak v teoretické části, tak ve výsledcích 
výzkumu zajímavá a přínosná. Z empirického šetření vyplývá, že studenti vědí co je to time management a prokrastinace, ale 
neumí s nimi efektivně zacházet.  

 
 
 

 

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. 
 
Za pozitivní aspekty předložené BP lze považovat především: 

- komplexnost a edukační hodnotu teoretické části, 
- důkladnost  provedeného výzkumného šetření a zajímavost jeho závěrů, 
- kvalitu celkového zpracování BP. 

 
Doporučuji možnost širšího informačního využití pro studenty a zveřejnění výsledků dotazníkového šetření. 
 
Otázka:  Odpovídají závěry výzkumu provedeného u studentů ČVUT případně i situaci na jiných vysokých 
technických školách? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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