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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
Co vedlo autorku k zařazení Škály situačního sebeuvědomění? 
Proč právě studentky obchodní akademie? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
V bibliografii chybí např. Cash & Pruzinsky, 1990 (v seznamu 2002), Clark & Wells 1995. 
Mezinárodní Klasifikace Nemocí (s. 16), Západní kultury, Západní společnosti (s.15).  
V příloze není přiložena Škála situačního sebeuvědomění. 
Popis způsobu vyhodnocení i uvádění zahraničních norem, se kterými se dále nepracuje, je 
nadbytečné.  

 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    

     

1 2 3 4 

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   
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Bakalářská práce je rozsáhlá (58 stran textu, 6 stran seznamu literatury). Text je v některých 
pasážích koncipován až příliš široce a podrobně (např. údaje o prevalenci z ÚZIS ČR), jinde se 
informace téměř opakují. Rovněž zaměření empirické části je široké (od body image, situačního 
sebeuvědomění až  k rodičovskému attachementu). To práci ubírá na jasnější koncepci. Analýza 
výsledných dat by nebyla jednoduchá. 
Uvažovaný soubor je zřetelně vymezen, metody jsou podrobně popsány, hypotézy jsou 
stanoveny adekvátně. 
 
Práci považuji za zdařilou a odpovídající nárokům na bakalářskou práci a doporučuji ji k 
obhajobě. 
 
 
Návrh klasifikace: výborně  
 
 
 
V Praze dne 28. 8. 2018 podpis 


