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Bakalářská práce je velmi obsáhlá, z hlediska výzkumného cíle obsahuje kapitoly, 

které by bylo jednoduché postrádat – historie, jednotlivé formy péče, obuv apod. Líbí se mi 

popis studia, zbylé kapitoly jsou však výplňkem, i když zajímavým. 

Praktická část začíná popisem výzkumného vzorku, což je poměrně netradiční. Dle 

mého názoru by bylo vhodnější uvést cíl empirického šetření. 

Výzkum byl veden za pomocí dotazníku, výsledky jsou hodnoceny popisem – kolik 

dívek odpověděla tak či onak. V případě většího počtu respondentek bych použila statistické 

testy, které by možná odhalily statistické významnosti.  

Oceňuji zamyšlení se nad odpověďmi, někdy jsou k dispozici i citáty z dotazníku. 

V některých případech však autorka podává hodnotící hledisko, které je na akademickou práci 

hodně subjektivní: „…měla by se učitelka nad sebou zřejmě zamyslet…Zřejmě paní učitelka 

zapomíná, že učit dívky novým věcem je její práce.“ (str. 76). V tomto přístupu oceňuji, že 

autorka nedává automatickou vinu studentkám, ale zamýšlí se nad postojem učitelky. Na 

druhou stranu bych volila jiný jazyk popisu.  

Výsledky jsou shrnuté v tabulce a grafech. Ačkoliv jsou výsledky zajímavé a hutné, 

hodně textu může působit rušivě.  

V bakalářské práci chybí diskuze – tedy porovnání výsledků testu s již existujícími 

(nebo podobnými) výsledky jiných studií. V závěru se studentka snaží trochu interpretovat 

svoje výsledky – bylo by vynikající, kdyby se jednalo o samostatnou kapitolu, kde by mohla 

autorka svoje výroky doložit z výzkumných šetření. 

Jsem ráda, že autorka přidala dotazník do přílohy. Jak sama píše, jedná se do velké 

míry o test znalostí, proto bych doporučila zamyslet se nad kognitivní náročností otázek 

v testu, což by možná pomohlo k lepší interpretaci výsledků. 

V textu se objevují překlepy. 

 

Design bakalářské práce patří mezi spíše ty nekomplikované, avšak je vidět zájem 

studentky. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

- Jaké výsledky autorku nejvíce překvapily?  

- Jak vybírala znalostní otázky do testu? 
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