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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 51 
Počet stránek příloh: 2 
Počet titulů v seznamu literatury: 6, 5 internetových zdrojů 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

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, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Objasněte pojem ze s. 8 "výchova společenských norem." 
2. Vyjasněte pojmy dobré mravy, sociální chování, prosociální chování 
3. Jak souvisejí digitalizace životního stylu, virtuální realita s hodnotami ve výchově? 
4. Jakou koncepci hodnot autorka zastává? 
5. Je etická výchova totéž, co výchova k prosociálnosti? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Teoretická část práce má deskriptivně-kompilační povahu. Empirická sonda je zajímavá, 
ale metodologicky ne zcela zvládnutá. 
Dílčí připomínky: Chybí cíl bakalářské práce, nejsou uvedeny zdroje citovaných výzkumů 
(např. na s. 9), není jasné, co vše je převzato z díla Roche Olivara, citovaná literatura není 
uvedena v seznamu literatury (např. Coopersmith, Dunovský, Reichelová-Baranová, 
Páleník), nepřesné formulace - pojmy nemohou tvoři základ osobnosti (s. 13), postavení 
etické výchovy v kurikulu základního a gymnaziálního vzdělání není vystiženo v úplnosti (ev 
je také doplňujícím vzdělávacím oborem). Z pozorování jedné hodiny EV není možné 
formulovat obecné závěry (hypotéza č. 3), chybí vyhodnocení dotazníku pro učitelku, 
postrádám údaje o celkovém počtu respondentů. Závěr má pouze sumativní, nikoli 
obsahovou oDvahu. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 
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