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Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Jaké mohou být rozdíly v intervenčních přístupech z hlediska pohlaví dítěte? 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
K práci mám pouze dvě malé připomínky. V případě citování dvou či více publikací vydaných 
ve stejném roce shodným autorem, je vhodnější odlišit tyto dva zdroje (např. Matoušek, 
2017a; Matoušek, 2017b). Druhá připomínka se týká textu, uvedeném v první části diskuze 
(str. 38), který se svým obsahem hodí spíše do závěru. Mimo tuto část je jinak diskuze 
odpovídající, pěkně zpracovaná.  
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem resilience u dětí, které se setkaly s domácím 
násilím. Velmi kladně hodnotím užší zaměření práce a velké množství použitých zdrojů (více 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  X    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    
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Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   X   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    

 



než devadesát). Práce je logicky členěna, postihuje hlavní aspekty problému a popisuje ne 
zcela známý pohled na domácí násilí. Popis problematiky i návrh výzkumu je čtivý, 
srozumitelný a přehledný. Výzkum je zaměřen na porovnání míry resilience u dětí, které 
prošly terapií, v porovnání s dětmi bez terapie. Autorka si uvědomuje možné limity tohoto 
výzkumu a vhodně je reflektuje v diskuzi. Práce naplnila požadavky kladené na bakalářskou 
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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