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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 2 

Odborná úroveň zpracování tématu 2 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1-2 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  2 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos 2 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 



 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 2 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka Tereza Píšová předložila bakalářskou práci v bakalářském studijním 

programu Humanitní studia, s pedagogickým zaměřením.  

Bakalářská práce má rozsah 93 normostran včetně příloh a věnuje se tématu Youtube a 

jaký vliv má na dnešní děti ve věkovém rozmezí 10-15 let. 

Teoretická část se zabývá Youtube – jeho historií, vývojem a pojmy, které jsou s touto 

platformou úzce spojeny. V další kapitole jsou představeny další sociální sítě, které jsou 

v hojném počtu využívány dětmi v současné době. Další kapitola se věnuje pojmům 

influencer a youtuber. Na tuto kapitolu navazují kapitoly, které představují jaký vliv má svět 

na české youtubery a jak jsou děti ovlivňovány médii potažmo sociálními sítěmi. Jedna 

kapitola v teoretické části je věnována charakteristice vývojového období (mladší školní věk a 

adolescence).  

Praktická část je zpracována kvantitativní metodou. Studentka pracovala s dotazníky 

od 200 respondentů ve věku 10-15 let. Byl stanoven výzkumný problém (Jaký vliv mají 

Youtubeři na děti). Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky a dílčích výzkumných otázek 

byly sestaveny a interpretovány 4 hypotézy. Šetření přineslo řadu zajímavých dat, která nejen 

že pomohly zodpovědět stanovený výzkumný cíl, ale také poodhalila chování dětí na 

sociálních sítích. Studentka se zabývala v současné době velmi aktuálním tématem, které je 

potřeba řešit. 

Studentka prokázala nejen orientaci v daném tématu, z celé práce čiší studentčin 

hluboký zájem o danou problematiku.  

Bakalářská práce je velice čtivá, srozumitelná a jednotlivé kapitoly na sebe plynule 

navazují a vzájemně se doplňují. Práce je kvalitně zpracovaná (i přes občasné překlepy či 

gramatické chyby) s využitím dostatečného množství pramenů. 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Jak se díváte na současnou problematiku chování dětí na sociálních sítítch? 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) B 

 
Dne: 8. 5. 2020                      Lucie Hájková 

        Podpis vedoucího práce 


