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Otázky, podněty k obhajobě:  
 
Řešitelka v práci velmi zajímavým způsobem nastiňuje, jak se vyvíjí v průběhu času úroveň 
prevalence sebepoškozování a je zdůrazněno, že největší nárůst je zaznamenáván u žáků ve 
věku pubescentním. Rád bych se v této souvislosti otázal řešitelky, v čem je dle jejího názoru 
hlavní příčina této dynamiky vývoje? 
V části práce věnované rizikovým faktorům vzniku sebepoškozujícího chování se řešitelka 
věnuje především roli rodiny a vrstevnickým vztahům. Které další rizikové faktory by podle 
názoru řešitelky mohly být v této souvislosti vymezeny? Zajímavý mi v tomto ohledu přijde 

 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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potenciální vliv např. médií, která mohou zprostředkovávat vlivy různých subkultur, např. Emo, 
o kterých se řešitelka v práci rovněž zmiňuje. 
V návrhu výzkumného projektu volíte respondenty z řad 6. a 7. tříd ZŠ, což odpovídá věku dětí 
11 až 13 let, jak uvádíte. Z metod volíte dotazník T-17 (Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy 
v rodině), který je však – dle stránek vydavatele Psychodiagnostika – určen pro děti ve věku 13 
až 20 let. Vysvětlete prosím, proč jste se i přesto rozhodla zmíněný dotazník u vybrané 
výzkumné skupiny využít? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Teoretická část práce je velmi pečlivě sepsána, zdrojů je dostatečné množství a patrná je jejich 
aktuálnost. Po formální stránce považuji práci za naplňující požadavky a upozorním pouze na 
velmi drobné nepřesnosti, kdy jsou některé zdroje v textu citovány s jiným rok než 
v závěrečném seznamu, např. Koutek & Kocourková (2002 či 2003) nebo Mohl & Skandsen 
(2011 či 2012). Pokud jde o část s návrhem výzkumného projektu, jeho strukturu považuji za 
smysluplnou a obsah celkově za logický. Pouze upozorním, že mi přijde trochu matoucí znění 
hypotéz, které předpokládá dle mého názoru „souvislost“ ve smyslu následné korelační 
analýzy, avšak v sekci ke zpracování dat hovoříte o Mann-Whitney U testu, tedy spíše 
porovnávání skupin. 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práce je psaná velice čtivým způsobem a věnuje se velmi aktuálnímu tématu, jehož aktuálnost 
v poslední době ještě více stoupá. Za velmi podstatné v této souvislosti považuji provedené 
zakotvení tématu do sociálního kontextu a pro konkrétní věk, který řešitelka zvolila, čímž téma 
vhodně ohraničila. Výše specifikované výhrady související s drobnými citačními nepřesnostmi 
neubírají kvalitě práce, a tu proto doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
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