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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím nejen jako vysoce aktuální, ale i jako přínosné s ohledem na významný vliv 
ortorektického společenského prostředí právě na tuto věkovou kategorii.  

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně, zejména 
s ohledem na vlastní zkušenosti autorky. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z publikací českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka cituje 
správně a jejich výběr dobře pokrývá široké souvislosti zvoleného tématu.  

Formulace autorky jsou adekvátní. Zpracování tématu je přehledné a obsahově dobře 
vyvážené. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky bakalářské 
práce dostatečné. Škoda některých překlepů či jazykových pochybení. 

 

Praktická část 

 

V praktické části byla jako metoda ke sběru dat využita kvantitativní metoda výzkumu ve 
formě anonymního dotazníkového šetření. Hodnoceno bylo takřka 300 dotazníků, lze tedy 
výsledky považovat za reprezentativní. Stanovené cíle práce byly splněny. 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=5b4768f0f42b12693aee2a8e495449e3&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=51276


Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá, zaměřená hlavně na komentování získaných 
výsledků.   

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010).  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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