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Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  X     

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*   X    
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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: Diplomová práce se zabývá aktuální 

problematikou. Text je velmi čtivý a psaný s osobním zájmem. Ocenila bych však kvalitnější práci 

s literaturou. Často chybí odkazy na literární zdroje, a to i za celými odstavci. Pro získání dat byl použit 

dotazník vlastní konstrukce. Studentka uvádí, že byl sestaven po prostudování mnoha dotazníků. V textu 

práce není žádný konkrétní dotazník popsán a literárně podložen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Mohla byste velmi stručně představit některé dotazníky, které jste použila při tvorbě dotazníku 

vlastní konstrukce? 

2. Bylo by podle Vašeho názoru přínosné zařadit otázku/otázky k možnosti snížení vlivu sociální 

desirability?  
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