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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 60 
Počet stránek příloh: 4 
Počet titulů v seznamu literatury: 6 + 5 

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, rozčleněni 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 

14 

13 

13 

13 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jak autorka naplnila to, co ohlásila v názvu své práce? Mohou být cíle v etické výchově 
formulovány jako psychologické? Jak by měly být formulovány etické cíle a cíle etické 
výchovy? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práce je věnována aktuálnímu tématu, ale autorka si neujasnila postup a cíle práce. Obsah tak 
nakonec neodpovídá názvu práce, který je obecný, ale text se věnuje oblasti etické výchovy
a to na jedné pražské škole. V textu jsou překlepy, chybí občas čárky ve větách a objevují se 
formulace, které jsou naivní (například odstavec o "optimálních vlastnostech" či o 
"identifikaci s otcem" na s. 10. nebo o vlivu TV na dítě na s. 24) Citace nejsou dle nomly. 
Poměrně nepochopitelné je, proč jsou do práce vloženy zjednodušující výklady ze sociální 
psychologie, které do textu evidentně nepatří (popisy komunikace, socializace, ale i takových 
jevů jako je "rozptýlená odpovědnost" na s. 31 apod.) Výzkum je sondou, jejíž hypotézy a 
výsledky jsou značně zjednodušující. 
Odevzdaná elektronická verze zřejmě neodpovídá papírové verzi (obsahuje opravy v červené 
barvě) - a tuto skutečnost bude třeba napravit. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: dobře 
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