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1. Obsah a struktura práce 

Bakalářská práce se věnuje okruhu otázek, spjatých se souvislostmi mezi autoregu-

lací učení a osobní pohodou vysokoškolských studentů. Text je celkově adekvátně rozčle-

něn. Jeho strukturu tvoří šest kapitol, z nichž první čtyři představují teoretická východiska 

(str. 9–29). Obsahují popis vysokoškolského vzdělávání v průběhu pandemie, zmiňují nou-

zovou distanční výuku v České republice, charakterizují osobní pohodu a duševní zdraví 

v obecné rovině, model duševní pohody PERMA a vliv pandemie covidu-19 na osobní po-

hodu a duševní zdraví vysokoškoláků. Vymezují autoregulované učení, jeho koncepty a au-

toregulace učení vysokoškolských studentů v současné situaci celosvětové pandemie. 

Další kapitoly obsahují popis provedeného empirického šetření s uvedením cílů, me-

todiky a výsledků šetření (str. 30–38). Text uzavírá diskuze, závěr a soupis bibliografických 

citací. Zařazené přílohy mají svá opodstatnění, informují o aplikovaných diagnostických 

metodách. Zvolené téma je velmi aktuální a je vhodné vzhledem k odborné orientaci katedry.  

 

2. Odborná úroveň 

Stanoveným cílem bakalářské práce bylo zjistit stav autoregulace učení a osobní po-

hody studentů vysokých škol v době pandemie. Vzhledem k adekvátně zvolenému pracov-

nímu postupu byl tento cíl dosažen. Empirické šetření s kvantitativním designem je meto-

dicky i formálně správné. Volba použitých diagnostických metod k získání dat i metod sta-

tistických k jejich vyhodnocení je zcela v pořádku.  

Empirické šetření přineslo řadu podnětných výsledků, které se týkají pozitivní i ne-

gativní těsnosti vztahů sledovaných indikátorů. Text také správně zmiňuje možné limity in-

terpretace a využití dosažených výsledků (str. 41). 

Celkově lze odbornou úroveň bakalářské práce hodnotit velmi kladně, práce dosáhla 

nadprůměrné úrovně. 

 

3. Práce s literaturou 

Studentka velmi dobře zvládla práci s literaturou, dokázala vyhledat a zpracovat ak-

tuální relevantní odborné zdroje k řešenému tématu. Soupis zdrojů zahrnuje nadprůměrně 

vysoký počet elektronických cizojazyčných pramenů, zastoupeny jsou i publikace tištěné. 

Bibliografické citace, včetně jejich seznamu odpovídají platné citační normě.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafické uspořádání bakalářské práce rámcově vyhovuje požadavkům na tento typ 

prací, studentka text zpracovala pečlivě.  Vybavila ho pěti přehlednými tabulkami, celkovou 

úpravu textu a stránek zvládla velmi dobře.  

 



5. Jazyková úroveň 

Studentka využila náležité jazykové prostředky, v textu použila jasné a srozumitelné 

formulace bez zbytečného slovního balastu. Zvládla spisovný jazyk a pravidla gramatiky. 

Jen velmi zřídka stylisticky pochybila, například: „Dotazník obsahuje oznamovací věty, na 

které respondent odpovídá na čtyřstupňové Likertově škále.“, str. 35. Nebo při popisu metod 

zpracování výsledků zaměnila prostředek ke zpracování výsledků za použitou statistickou 

metodu (str. 35 nahoře): „Získaná data byla zpracována v programu PSPP verze 1. 4. 1.“ 

Výčet a případný popis aplikovaných statistických metod neuvedla. 

Uvedené drobnosti však představují marginálie, celkově je text čtivý a jeho jazyková 

úroveň je velmi dobrá. 

   

6. Podnět k rozpravě 

Co lze považovat za hlavní výsledky empirického šetření? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporu-

čuji k obhajobě. Navrhovaná klasifikace: výborně. 
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