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Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Ačkoli v celé práci autorka zmiňuje souvislost životní spokojenosti adolescentů s životní 
spokojeností rodičů, v šetření počítá pouze s dotazováním matek. Z jakého důvodu? 
 
Šetření by mělo být uskutečněno výlučně na pražských školách. Jak mohou být touto 
skutečností získané výsledky ovlivněny?  
 
 
 
 

 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    
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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: 
Autorka vypracovala bakalářskou práci na téma životní spokojenosti adolescentů a její 
souvislosti s životní spokojeností rodičů. Celkově práce dosahuje velmi dobré obsahové i 
formální úrovně. Je psána srozumitelným a čtivým způsobem, pravopisné či stylistické chyby se 
objevují ojediněle (opakovaně použití „sebou“ místo „s sebou“, občasně příliš dlouhé věty). 
Autorka správně cituje podle zvolené normy a používá adekvátní zdroje. 
 
Co se týká obsahové stránky, u některých kapitol postrádám vlastní shrnutí autorky a 
porozumění této problematice, které zakládá další směřování konkrétní bakalářské práce 
(zejména u první kapitoly pojednávající o konceptech životní spokojenosti a well-beingu a dále 
u kapitoly „Životní spokojenost v období adolescence“). 
 
V části představující navrhovaný projekt (případně v příloze) postrádám dotazník zjišťující 
demografické údaje, který autorka zmiňuje. Zajímalo by mě, jakým způsobem by zjišťovala 
socioekonomický status rodiny, zda by zjišťovala úplnost/neúplnost rodiny atd. 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Celkově práci hodnotím kladně a jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
 
 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
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