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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená BP je zaměřena na závažnou problematiku, která u nás vyžaduje ve srovnání s vyspělým zahraničím zvyšování 
společenské pozornosti. 

 

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 vcelku nesporně podařilo splnit zadání práce, a to jak v teoretické části, tak v zajímavě pojaté dvoudílné 
empirické části.  

 

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

Autorka oprávněně zaměřila v teoretické části pozornost na klíčové oblasti tématu BP (problematika poruch příjmu potravy 
u dospívajících dívek a žen, body image a sebepojetí, negativní vlivy internetu a sociálních sítí) a v empirické části dospěla 
podloženě k závěru, že používání internetu a sociálních sítí má negativní vliv v oblasti vzniku poruch příjmu potravy. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autorka zvolené téma zmapovala z více úhlů pohledu, charakterizujících vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu 
potravy. Předložená BP vykazuje kvalitní odbornou úroveň a komplexní pochopení dané problematiky autorkou práce. 
V teoretické části autorka adekvátně prezentuje nejnovější poznatky ke zvolené problematice, empirická část prokazuje 
tvůrčí přístup k řešené problematice. Přínosem je   případová studie dívky s mentální anorexií i kvantitativní empirická sonda 
pomocí dotazníku, které se zúčastnilo 170 respondentů.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená BP má spolehlivě potřebnou formální a jazykovou úroveň a rozsah odpovídající požadavkům, kladeným na BP. 

 

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. 
Odborné zdroje jsou aktuální a reagují na rychlou proměnu v oblasti internetu a sociálních sítí. Citační a bibliografická etika 
odpovídá obvyklým zvyklostem. 
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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. 
Obsah a uspořádání teoretické části spolu s přínosnými výsledky výzkumné části prokazují fundovaný a odpovědný přístup 
autorky k tvorbě BP. Práce přispěla k reálnějšímu pohledu na dospívající dívky a ženy.  Shromážděné výsledky a poznatky 
jsou zajímavým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pro další pracovníky ve školství a v dalších profesích. 

 
 
 

 

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. 
 
K hlavním pozitivním momentům předložené BP patří zejména: 

- komplexnost teoretické části práce, 
- originalita empirické části práce, 
- kvalitní didaktická úroveň. 

 
Autorky se při obhajobě práce doporučuji dotázat na její záměry s využitím získaných poznatků v oblasti jejich 
prezentace.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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