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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

2 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

3 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

3 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

2 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

2 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

3 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

2 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

4 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

1 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

2 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

Renata Klusáčková 

Srovnání výskytu sociálně patologických jevů ve školském zařízení v oblastech 

s odlišným počtem obyvatelstva 

PhDr.Jiří Kučírek, Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

- Bakalářská práce má prokázat schopnost pracovat s literaturou a 

jejím využití  v rámci zadaného tématu včetně  orientačních 

výzkumných šetření. Autorka předkládá text, který tyto nároky 

nesplňuje. V literatuře uvádí 6 (!!) literárních pramenů a 8 

internetových odkazů, což je zcela nevyhovující. Proč autorka 

nevyužila další aktuální práce k problematice  sociální patologie a 

jejich srovnání?  

- V textu například cituje „Blažek (2005)“ str. 17, v seznamu literatury 

není autor uveden, jedná se o B. Blažek, nebo P.Blažek? 

- Autorka generalizuje v případě posuzování venkovského a 

městského života. Viz např. str. 18. Pokud se autorka mínila  pokusit o 

srovnání stylů života, měla své postoje  konkretizovat, doložit. 

- Postrádám přehled  základní, dostupné aktuální  literaturu k tématu 

sociální patologie ,  včetně publikací z Ústavu psychologického 

poradenství a dignostiky, Brno 

- V empirické části autorka  neuvádí pohlaví dětí ( rozlišení), neuvádí 

jejich věk , což má z hlediska vývojové psychologie  velký vliv na 

jejich postoje. Co znamená „ z následného rozhovoru 

bylo zjištěno..“ (str. 30),  jaké byly instrukce, u kterých dětí se tyto 

rozhovory uskutečnily?  Podle jakého klíče? Nebo se jednalo o 

rozhovory u všech dětí? Výsledky takto formulovaného výzkumu 

nelze akceptovat.   

 
Poznámky  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Celkové hodnocení  Práce nesplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, z tohoto 

důvodu ji nedoporučuji k obhajobě. 
 

15.8.2010 

Datum a podpis oponenta bakalářské práce:  PhDr.Jiří Kučírek, Ph.D. 


