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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Autorka v práci uvádí, že novějších českých výzkumů na téma klima školní třídy je poměrně 
málo. Čím to může být? Klima školní třídy je dlouhodobě diskutované téma. 
 
V práci je zmíněný výzkum Dvořákové (2009), která upozorňuje na výsledky v programu Začít 
spolu, kde se objevuje nízká soudržnost a vysoká soutěživost? Čím si to autorka vysvětluje?  
 
 

 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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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Na str. 37 autorka uvádí výzkumné otázky, ačkoliv se jedná o kvantitativní výzkumný projekt. 
Úplně chybí hypotézy.  
 
Podkapitola 5.1 Typ výzkumu obsahuje především část „Způsob sběru dat“, což bych 
doporučila dát jako samostatnou kapitolu. Obsah kapitoly „Typ výzkumu“ odpovídá pouze 
poslednímu odstavci.  
 
Na str. 45. autorka uvádí větu .. „autorka výzkumu se proto rozhodla…“ předpokládám, že 
autorka textu je také autorka návrhu výzkumného projektu, a proto nerozumím třetí osobě. To 
samé na str. 47 „Autorce se nepodařilo dohledat…“.   
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Literárně přehledovou část považuji za velmi zdařilou. Autorka dokázala kvalitně shrnout velmi 
široké téma a vytvořit tak přehlednou práci. Za důležitou považuji podkapitolu 1.5 Výzkumy 
klimatu školní třídy a možnosti jeho podpory, především pak originální a podstatné porovnání 
klimatu třídy v klasické a alternativní škole. Návrh výzkumného projektu je mírně zjednodušený 
a nepřesný. Objevují se metodologické chyby. Členění kapitol neodpovídá obsahu jednotlivých 
kapitol. Celkově však práci hodnotím kladně.  
 
  
 
 
 
 
Návrh klasifikace:     výborně 
 
 
V Praze dne 9. 6. 2020 podpis 
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č l .  3
Platební  podmí nky

1) Vyú č tování  služ by se provádí  na základě roč ní ho předpisu p|ateb (p|atební ho ka|endáře) nebo formou daňové ho dok|adu'

2) Cena je sp|atná. v pří padě p|atební ho ka|endáře, do 20' dne v měsí ci, ve které m dojde k uskuteč nění  zdanitelné ho plnění ,
nebo do sp|atnosti daňové ho dok|adu, a to na ú č et poskytovate|e.

3) Jako variabitní  symbol plateb je už ivatel povinen použ í vat č í s|o své  smlouvy.
4) Za kaž dÝ započ atý  den prod|ení  už ivate|e s p|acení m je poskytovate| oprávněn ú č tovat sm|uvní  pená|e ve výš i  0,1olo.

5) V pří padě, ž e je uŽivate| v prod|ení  s p|acení m, je poskytovate| oprávněn bez náhrady pozastavit už ivate|i poskytování

s|už eb a smazat jeho veš kerá data na prostředcí ch poskytovate|e.

č l .4
Povi n nosti poskYtovatele

1) Poskytovatel je povinen už ivate|e vhodným způ sobem a je-|i to v jeho mož nostech i s dostateč ným předstihem informovat- 
o omezení , přeruš ení , změnách nebo jiných nepravide|nostech v poskytování  s|už eb.

2) ostatní  povinnosti poskytovate|e se ří dí  pod|e Vš eobecných podmí nek, které  jsou umí stěly na. webových stránkách
poskytovate|e (httpj//WWW.ze|in.et.czluserfi|es/media/fi|e/Vsop_ze|inet.pdf). Ten je poskyt| odběrateli před uzavření m té to
sm|ouvy a odběrate| se s nimi dů k|adně seznámi|, souh|así  s nimi a zavazuje se je dodrŽovat.

č | .  5
Povinnosti už ivatele

1) V pří padě ukonč ení  sm|uvní ho vztahu je povinen už ivate| Vrátit zapů jč ené  HW zaří zení  a to do jednoho týdne od ukonč ení
poskytované  sIuž by.

2) ostatní  povinnosti už ivate|e se ří dí  pod|e Vš eobecných podmí nek, které  jsou umí stěny.. na.webových stránká.ch, 
poskytov.ate|e (http://www.ze|in.et'czluserfi|es/media/fité /vsob ze|inet.pdf). Ten je poskytl odběrate|i před uzavření m té to
smlouvy a odběrate| se s nimi dů k|adně seznámi|, souh|así  s nimi a zavazuje se je dodrŽovat.

č l .6
Závěreč ná ujednání

1) Poskytovate| neni odpovědný  už ivate|i za jaké ko|iv š kody vznik|é  odstoupení m od smlouvy ani za š kody způ sobené
nedostupností  sjednaných sIuž eb.

2) Sm|ouvu ze strany uŽ iVate|e |ze vypovědět pouze pí semnou formou i bez udání  dů vodu a to s Výpovědní  |hů tou 30 dní  ode
dne doruč ení  výpovědi. výpověoni Ihů ta poč í ná běž et od první ho dne po dni po doruč ení  poskytovateli.

3) Minimální  doba trvání  té to smlouvy je 24 měsí ců '
Už ivate| je povinen odebí rat a hradit po tuto dobu s|už by uvedené v č |..2, odst, 1té to sm|ouvy.
Toto ustánovené  p|atí  i v pří padě změny poskytovaných s|už eb uvedených v č |. 2' odst. 1.

4) Pokud už ivatel vypoví  sm|ouvu během doby minimá|ní  p|atnosti té to smlouvy (d|e č |. 6, odst. 3), Vzniká poskytovateli
, 

právo ú č tovat sňtuvní  pokutu Ve výš i jedné  pětiny ce|kové  sumy,^ktera by by|a ú č tována do konce tohoto období . Toto
Lstanovení  nep|atí  pouze v pří padě, ž e už ivate| sm|ouvu vypoví  z dů vodů  závaž né ho poruš ení  sm|ouvy.

5) Tato sm|ouva nabývá ú č innosti dnem podpisu a je Vyhotovena ve dvou vyhotovení ch.
6) Sm|ouva je uzavřena na dobu neurČ i tou.

V Ratají ch' dne o3.o6.2o2o V Ratají ch, dne o3.o6.2o2o
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