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Otázky, podněty k obhajobě: 
Proč autorka navrhuje do výzkumu zapojit jen pražské školy a matky žáků? 

Jaké statistické metody by byly vhodné použít pro zpracování dat? 

Jaké výzkumy zaměřené na prevenci rizikového chování u adolescentů má autorka na mysli v závěru 
práce? 

Specifické připomínky: 
Drobné překlepy, popř. chybějící čárky, tečky či ampersandy na str. 11-13, 20-22, 25, 28, 30, 39, 42-
45, 48, 50. 
Na str. 13 autorka přehodila pořadí autorů DeNeve a Cooper (1998), na něž odkazuje a tím ztížila 
jejich dohledání v seznamu literatury. 

 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    

 
Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  

1 2 3 4 

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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Na str. 16 uvádí, že v roce 1991 Huebner vyvinul škálu, ale bylo by přesnější uvést, že ji v tomto roce 
publikoval, mohl ji vytvořit již dříve před jejím publikováním. 

V kapitole 2.2 autorka použila nesmyslné spojení „teorie ontogenetického vývoje od Eriksona“. Jistě 
měla na mysli teorii psychosociálního vývoje a jeho epigenetický diagram. Slovo ontogeneze z řec. ών, 
ón = jsoucí a γένεσις, genesis = zrození, původ znamená totéž, co vývoj. 
 
V kapitolách 1, 2 a na začátku 3. kapitoly jsem často postrádala informaci o lokaci výzkumů, na které 
autorka odkazovala. V kapitolách 3.1 a 3.2 tato informace byla již doplněna. Vzhledem ke kulturně 
podmíněnému tématu práce se domnívám, že je tato informace u zahraničních výzkumů nezbytná 
pro lepší kritické posouzení prezentovaných výsledků. 
 

Celkové hodnocení práce: 
Celkově hodnotím práci velmi kladně. Autorka předkládá kvalitně zpracovanou bakalářskou 

práci, splnila zadaný úkol a dokázala se v dané problematice výborně zorientovat. Čerpala z 

řady aktuálních zahraničních článků a prostudovala a kvalitně zpracovala řadu výzkumných 
studií na dané téma. Jednotlivé kapitoly byly vhodně voleny a jsou v souladu s cílem práce. 
Práce splňuje hlavní formální náležitosti, od jednotného a správného způsobu citací až po 

vhodnou grafickou úpravu práce. Text je celkem stylisticky jednotný, soudržný, srozumitelný 

a argumentačně podložený. Pozitivně hodnotím zdůvodnění volby výzkumných metod 

v subkapitole 5.3, podrobné informace a promyšlený způsob sběru dat včetně etické stránky 

navrhovaného výzkumu. Výzkumné cíle a otázky, metody sběru dat i způsob výběru 

výzkumného souboru i jeho velikost byly stanoveny přiměřeně a v souladu s tématem práce. 

Postrádala jsem jen kapitolu ohledně navrhovaného statistického zpracování dat. 

 

 
Práce v několika číslech:  Počet stran: 52 (Literárně přehledová část - 22, Návrh výzkumu - 8) 

Počet příloh: 0 
Počet titulů v SL: 135 (21 v češtině, 114 v angličtině) 
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