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1. Obsah a struktura práce 
Téma předložené bakalářské téma sice není „kmenově“ oborové, ale má ke studovanému 

oboru velmi těsné vazby, které lze dále rozpracovávat. Jedná se rovněž o téma nad jiné aktuální. 

Práci chápu jako logicky strukturovanou a kompaktní. Její rozsah je obvyklý, hlavní text doplňuje 

příloha – vzor použitého dotazníku.  

 

2. Odborná úroveň 
 Autorka si počíná ve všech základních ohledech úspěšně. Adekvátně představuje svá 

konceptuální východiska, zvolenou perspektivu, stanovené výzkumné otázky a postup získání a 

zpracování dat. Volí vyhovující způsoby práce, daří se jí tak představit autoregulaci učení ve 

vysokoškolském prostředí a její vazby na osobní pohodu, resp. možné výskyty deprese, úzkosti a 

stresu. Uplatňuje diverzifikovaný přístup, ptá se na nevýhody i výhody zaznamenaných změn. 

Diskuse a Závěr ukazují zjištěné skutečnosti i ve světle úvahy, reflektovány jsou rovněž limity 

dosažených výstupů.  

Záběr je pro bakalářský úkol zcela dostačující. Například kritické pojednání o využitých 

konceptech a nástrojích by již přesahovalo očekávaný rámec.  

 

3. Práce s literaturou 
  Práce s literaturou se vyznačuje schopností zachytit a využít nebývale velké množství 

pramenů také k aktuálnímu dění (de facto „živému“ tématu, jež se bez většího přehánění měnilo 

v reálném čase). Autorce se podařilo výborně zmapovat výstupy z výzkumů v ČR i v zahraničí (v 

globálním měřítku) a navázat na ně. Způsob nakládání se zdroji je korektní a odpovídá 

stanovené normě, odchylky od ní jsou v oblasti citování zanedbatelné (např. absence křestního 

jména u Winklera).  

 

4. Grafické zpracování 
Grafické zpracování je bez problémů. Zaznamenat lze jen detaily (např. spojovník 

namísto dlouhé pomlčky při uvádění stránkového rozsahu). 

 

5. Jazyková úroveň 
 Jazyková úroveň je celkově kvalitní. Autorka adekvátně zachází s odborným jazykem. 

Z hlediska gramatiky se ve významnější míře objevují jen menší potíže s interpunkcí, překlepy 

jsou vzácné, vyjadřování dobře srozumitelné. 

 

6. Podněty k rozpravě 
 Jaké další výzkumy by měly následovat ty, s nimiž bylo možné pracovat v době psaní Vaší 

BP, a jaké další sondy by mohly navázat na Vaše šetření?   

 Jaké by mohlo být hlavní poučení pro budoucí období „normální výuky“ vyplývající 

z Vašich zjištění? 

 



7. Závěrečné zhodnocení práce 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako celkově velmi kvalitní výstup ze 

zvládnutého úkolu, doporučuji ji k obhajobě s návrhem hodnocení „výborně“.  

 

 

 

31. 8. 2021        doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 
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