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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 60 
Počet stran příloh:  8 
Počet titulů v seznamu literatury: nečíslováno 
 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 

 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití 
výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost 
teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené 
výsledky, odborný vklad, použitelnost  

1 2 3 4 

 X   

 X   

 X   

 X   

 X   

    

    

 X   

 X   

 X   

 X   



výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 

 
Celkové hodnocení práce: 
 
Volba tématu a typ diplomové práce: 

• Téma záškoláctví na střední škole vidím jako téma aktuální, důležité pro zkoumání. 
Je to jev, kterému je potřeba porozumět z různých perspektiv, zatím však je – 
především na středních školách – prozatím málo empiricky zkoumán. Z tohoto 
důvodu je vhodný typ teoreticko-empirické práce.  

Komentáře  k teoretické části DP:  

• Text má vzhledem k tématu a cíli diplomové práce přehlednou základní strukturu. 
Již samotný pojem záškoláctví odkazuje na vztahy mezi školou a tím, co je za školou. 
Autorka se orientovala na rodinu, školu a vrstevnickou skupinu: podle mého názoru 
svět, který je „za školou“, by mohl být šířeji uchopen (tj. čím žijí dnešní středoškoláci a 
co je tedy může vést do prostoru „za školou“).  

• I když autorka míní utajit (úvod), na které škole bude probíhat výzkum, stejně se to 
nakonec díky položce v dotazníku dozvíme (ptá se na délku oboru) – dozvíme se 
tedy alespoň o typu střední školy. Podle mého názoru může být záškoláctví 
specifické na tom kterém typu školy a etice výzkumu by nijak neublížilo, kdyby 
autorka zmínila, že se jedná o střední odborné učiliště. Naopak – alespoň stručné 
vymezení problematiky vzdělávání a charakteristiky populace na středních odborných 
učilištích by mohlo být podkladem pro hlubší interpretaci dat. 

• Výklad problematiky je srozumitelný: určité rezervy vidím v tom, že autorka někdy 
vede výklad aditivně (toto říká ten a ten autor, toto ten a ten další zdroj), což má za 
následek občasné překrývání subtémat. Text je také někdy posouván citacemi (např. 
s 26).  

• Za důležité považuji, že se autorka v tématu, která není „pokryt“ monograficky, 
orientuje prostřednictvím nejrůznějších zdrojů: upozorňuji, že by se dalo také více 
využít zdrojů České školní inspekce (tematické zprávy, výroční zprávy).  

• Akceptuji, že se autorka v části o výzkumech záškoláctví orientuje na české prostředí: 
zároveň se domnívám, že by ji bohatý výzkum zahraniční mohl prospět při volbě 
vlastního výzkumného přístupu či při interpretaci dat.  

• Teoretické části by „slušelo“ alespoň krátké shrnutí, z kterého by vyplynuly formulace 
záměru části empirické.  

Komentáře k empirické části  DP: 

• Cíl empirického zkoumání je jasně stanoven, poznámku mám ke vztahu druhé hlavní 
výzkumné otázky a otázek dílčích. Jde o formulační záležitost: v hlavní otázce se 
autorka ptá po příčinách, ale v dílčí po opatřeních (s. 37) 

• Volba případové studie je na místě: většinou je však případ zkoumán z mnoha 
perspektiv, zde autorka využívá jen metody dotazníku pro žáky a rozhovorů s pěti 
učiteli. 

• Rezervy vidím v koncepci dotazníku. Je jasné, že se lépe vyhodnocují položky 
s volbou odpovědi: podle mého názoru by kvalitu výzkumu podpořilo, kdyby dotazník 
obsahoval třeba méně položek, ale byly s tvorbou odpovědi: možná bychom se více 
dozvěděli, co žáky táhne mimo školu (obzvláště u těch položek, které skórují vysoko 
– kamarádi, doma aj.) nebo i o kontextu návaznosti záškoláctví ZŠ – SŠ , příp. o 
jiných tématech.  

Komentáře k formální stránce práce: 

• V textu jsou drobné jazykové chyby (např. lidé odchází, autoři uvádí), občas i 
v interpunkci, stylistické neobratnosti, neobvyklá zkratka am Ak pe (s.36) 

 X   



 
 Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Prosím autorku, aby upřesnila, zda si myslí, že kategorie Chris Kyriacou jsou 
nejčastěji užívány, či zda to ví. 

2. Prosím o vysvětlení, co je odborný výzkum (a co tedy neodborný). 
3. Jakou roli by viděla autorka v osobnostním a sociálním vzdělávání (psychosociální 

výchově) žáků při prevenci záškoláctví?  
4. Do jaké hloubky problému se lze dostat prostřednictvím rozhovoru, který trvá 20 – 25 

minut? 
5. O jakých dalších metodách výzkumných metodách by bylo možné uvažovat, 

aby případová studie  problematiku více odkryla?  
6. Jak autorka využila informací, které získala dotazníkem, pro strukturaci rozhovoru 

s učiteli? 
 

 
  

Závěr posouzení diplomové práce: 
Při četbě textu Bc. Kateřiny Šimkové jsem si uvědomovala snahu autorky postihnout 
tematiku rizikového chování, které má – obdobně jako další rizikové jevy – široký a 
komplikovaný kontext, řešený několika vědními disciplínami.  Věřím – stejně jako ona – že 
text může být dané škole dobrým vodítkem k porozumění problému a následně k jeho 
řešení. 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Navrhovaná  klasifikace:  v e l m i    d o b ř e 
 
 
Datum: 26. srpna 2019                           podpis: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

 

 

 


