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Autorka pro svoji bakalářskou práci zvolila téma spojené s praxí, téma velmi 
konkrétní, originální a zajímavé. Tím nabízí možnost nahlédnout zblízka zvolenou 
problematiku, což je deklarováno i v cíli práce (poukázat na význam neverbálních technik 
jako takových, zejména pak v souvislosti s programy nespecifické prevence u dětí). Tento 
záměr pokládám za užitečný.  

 
 

Graficko-formální a jazyková stránka 
 
 Bakalářská práce svým rozsahem a strukturou splňuje formální požadavky. Je napsána 
a uspořádána přehledně, gramaticky správně. Myšlenky autorka vyjadřuje srozumitelně a 
výstižně, práce se vyznačuje stylisticky velmi dobrou úrovní a vnitřní integritou textu. Na 
jednom místě neodpovídá číslování podkapitoly obsahu (kapitola 6.1 – v obsahu však 2.4), 
jedná se patrně o překlep. Jinak lze grafické zpracování pokládat za korektní.  
 Citace jsou v práci předkládány správně, větší důraz se zdá být kladen na citace přímé, 
zde bych se přimlouvala za častější volbu nepřímých, parafrází – v některých místech pro 
upevnění kontinuity textu. Ovšem způsob využívaný autorkou není překážkou pro velmi 
pěknou čtivost práce. V některých případech není zcela zřejmé, odkud bylo čerpáno – např. u 
různých  výčtů – konkrétně třeba v kapitolách Cíle primární prevence SPJ či Přehled 
neverbálních technik v teoretické části. 
  
 
Podklady: vhodnost pro téma a kvalita zpracování 
 
 Zpracováno bylo přiměřené množství zdrojů tištěných i internetových, se zaměřením 
na praktickou stránku tématu. K tomuto lze poznamenat, že by možná bylo vhodné zpracovat 
i další zdroje (i některé zahraniční), speciálně např. ty, jež pojednávají o  neverbální oblasti u 
dětí jako takové a o jejím významu, souvislostech s vývojovými fázemi… Autorka je však 
schopna fakt  převážení zdrojů týkajících se praxe v závěru práce reflektovat a vzhledem k cíli 
práce toto „převážení“ nepokládám za výraznější překážku. Celá práce se vyznačuje 
směřováním k reálnému a efektivnímu využití. Je prodchnuta osobním zaujetím zvolenou 
tématikou a vlastními zkušenostmi, což se zejména v praktické části jeví jako vysoce 
přínosné.    
 
 
 



Analytická, kritická, reflektující úroveň tvůrčího zpracování práce 
 
 Autorka ve své práci dokládá, že dovede využít své zkušenosti, že je umí smysluplně 
propojit s teorií a navíc nabídnout nový, obohacující pohled. Velmi kladně bych hodnotila 
pojetí praktické části, v níž jsou jednotlivé techniky rozpracovány podrobně včetně 
upozornění na konkrétní specifika, zvláštnosti, přednosti i možná úskalí. Autorka neopomněla 
věnovat prostor též podmínkám průběhu programů (vztah mezi lektorem a dětmi, prostorové 
podmínky). To pokládám za velmi cenné. Práce tak skutečně může posloužit jako poměrně 
efektivně využitelný nástroj pro zorientování se v problematice a pro sestavování scénáře 
programu nespecifické prevence.  
 V teoretické části bych uvítala ještě více a přesněji argumentovat důležitost využívání 
právě neverbálních technik u dětí – jak tento fenomén souvisí s psychickým vývojem u dětí, 
jak se celá oblast neverbální komunikace odráží a projevuje ve výchově a proč je pro 
progresivní vývoj osobnosti dítěte tak podstatná. Jinak ovšem autorka předkládá informace 
vhodným způsobem, vždy se vztahem k cíli práce, postupuje logicky. Dovede navíc zaujmout 
k prezentovaným tezím stanovisko, i práci jako celek v závěru krátce reflektuje.      
 
 
 Práce vzhledem k výše uvedeným skutečnostem splňuje požadavky na bakalářskou 
práci. Uvedené drobnější nedostatky nesnižují významně její úroveň. Cíl byl velmi dobře 
naplněn, práce tvoří integrovaný čtivý celek, nabízí nové úhly pohledu na problematiku a 
prokazuje znalost praxe a vlastní zkušenosti autorky. Z těchto důvodů ji hodnotím jako 
podařenou a navrhuji klasifikační stupeň C. 
 
 
 
 
Témata k diskusi: 
 

• Jak by dle Vašeho názoru (na základě čeho) měli být vybíráni vhodní lektoři pro 
programy nespecifické prevence (vzhledem k nepochybné potřebě určitých vlastností, 
schopností a dovedností)? Na co klást největší důraz při výběru? Jak by tito lidé měli 
být následně dále školeni a v čem? 

 
• Komu konkrétněji byste svoji práci určila a jakým způsobem byste ji případně dále 

rozpracovala? 
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