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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci.
Vedoucí práce oceňuje hodnotu zkoumaného tématu. Práce je
strukturovaná a přehledná. Přehledně zpracovává dostupnou
literaturu, dodržuje citační normu, pracuje s cizojazyčnými texty.
Chválí různorodost vzorku. Nálezy jsou přehledné. Práce je čtivá. Za
zajímavé považuje výsledky fokusující pozornost k problémům v
rodině v kontextu práce školního psychologa. Vedoucí práce dále
oceňuje sekundární analýzu ohledně pozitivních a negativních
stránek prácovní činnosti školního psychologa. Autorka
spolupracovala s vedoucí zodpovědně během přípravy bakalářské
práce. Práci doporučuje k obhajobě.
Oponentka pozitivní hodnotí propojení teoretické a empirické části.
V empirické části oponentka postrádala explicitní uvedení okruhů
témat rozhovorů. Oceňuje různorodost vzorku (např. teritoriální
variabilitu), ale v interpretacích se zdá, že k tomu není příliš
přihlíženo. Postup analýzy dat je detailně popsán, ale hloubka
interpretace nebyla někdy zcela adekvátní. Diskuse byla zpracována
kvalitně a je propojena s teoretickou částí. Bakalářskou práci
doporučuje k obhajobě.
V následné diskusní části studentka zodpovídala dotazy vedoucí a
oponentky. Rozvedla důvody k rozvedení některých podtémat.
Zmínila souvislost mezi věkem dítěte a otázkami práce školního
psychologa.

1 211136 - Erin Poláková



Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. David Doubek, Ph.D. ............................

 Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 211136 - Erin Poláková

http://www.tcpdf.org

