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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 62 
Počet stránek příloh: O 
Počet titulů v seznamu literatury: 17 

14 

Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné no mly, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odbomých výrazů) ,-I _1 _-----'-__ -'--_-----' __ --' 

Zacházení s odbomou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 1'-1 __ -'--_---'-__ ---'--_-------' 

F0l111ální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) lL-I _---'--__ ---L-_-------' __ --' 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odbomý vklad, 
použitelnost výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěru práce 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jak lze pracovat na odstranění strachu ze zkoušení? 
2. Strach a tréma 
3. Jak souvisí obavy a strach s osobnostními lySy? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Posuzovaná práce odpovídá obsahem i zpracováním všem požadavkům kladeným na 
bakalářskou práci. Věcně správně teoreticky vysvětluje základní pojmy a rozlišuje strach 
od úzkosti a jiných podobných pojmů. Zajímavá je pasáž o šikaně ajejím vlivu na vznik 
strachu. Autorka se nespokojila jen s běžným popisem šikany, ale šla dále. Analýza 
destruktivních účinků šikany nejen pro oběť,ale i pro agresora a přihlížející je podnětná. 
Protože v bakalářském studiu se nevyučuje metodologie pedagogického výzkumu, mají 
bakaláři obtíže při pokusech o empirický výzkum. Projevilo se to i posuzované bakalářské 
práci.Autorka se s tímto problémem vyrovnala vytvořením dotazníku ajeho percentuálním 
zpracováním. Jde jistě o sondu, kterou nelze zobecnit, ale v prostoru, v němž se autorka 
pohybovala, lze ocenit,že se o ni aspoň pokusila. 
Analýza vlivu rodinné výchovy, kde bychom očekávali hledání příčin vzniku strachu u dětí, 
Případně prevenci v této oblasti, zůstala pouze v obecné, z literatury převzaté,rovině. Při 
obhajobě by bylo možné se k tomuto problému vrátit. Celkově lze posuzovanou 
bakalářskou práci hodnotit jako zajímavý pokus o řešení daného problému. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: Po odpovídající kvalitní obhajobě v Ý bor ně 
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