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Otázky, podněty k obhajobě:  
Ve zdařilé 3. kapitole je uvedeno několik nových výzkumů zaměřených na autorkou sledované 

fenomény. Uvítala bych, kdyby autorka při obhajobě podrobněji přiblížila výsledky výzkumu 
realizovaného Wongem et al. (2021). S ohledem na často zmiňované pozitivní hodnocení finského 

školství mě též zajímají podrobnější výsledky finské longitudinální studie autorů Malinena a 
Savolainena (2016).     

 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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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 

- Snad až příliš strukturovaný obsah práce (velmi krátké subkapitoly). 
- V textu je odkazováno na zdroj označený jako Tematická metodická zpráva č. 6, RAMPS 

(v seznamu literatury jde o zdroj Tematická metodická zpráva č. 6. RAMPS. 
Nedatováno, bez uvedení autora. Staženo 16. 2. 2021 z 
http://www.nuv.cz/uploads/6.TMZ_SPP_Klima_skolni_tridy.pdf.). Je otázkou, zda 

neautorizované a nedatované materiály používat v odborné studii. 
 

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Vnímaná akademická účinnost žáků je téma dlouhodoběji zkoumané na naší katedře a tak 
autorka předložené bakalářské práce mohla navázat na výsledky předchozích studií a pracovat 

s nimi. Vcelku zajímavě problematiku vnímané akademické účinnosti vztahuje k vybraným 
psychologickým souvislostem klimatu školní třídy. Avšak autorka se dostala trochu do pasti, 

když se snažila postihnout celou šíři proměnných vstupujících do tematiky vnímané 
osobní/akademické účinnosti a klimatu školní třídy. Nutně to bylo na úkor hlubšího 

propracování vybraných proměnných a práce se speciálnějšími odbornými prameny.  
V návrhu výzkumu jsou však s ohledem na zvolené metody takové proměnné specifikovány a 
formulovány v hypotézách pro navrhovaný výzkum středoškoláků. Design výzkumu odpovídá 

jeho cílům, je dobře popsán. V diskuzi autorka nabízí strukturovanou reflexi práce. 
Celkově je možné shrnout, že předložená bakalářská práce jistě splňuje požadavky na tyto 

práce kladené. Proto doporučují, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie 
FFUK. Komisi navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 

Návrh klasifikace: velmi dobře  
 

 
V Praze dne 23. 8. 2021                                                                        podpis: Ilona Gillernová 

http://www.nuv.cz/uploads/6.TMZ_SPP_Klima_skolni_tridy.pdf

