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1 Cíl práce, výzkumná otázka 
Cíl práce autor charakterizuje v úvodní kapitole, kde deklaruje svůj pokus „podat odpověď na hlavní 
výzkumnou otázku, a to jakým způsobem lze měřit změnu ve skupinové dynamice školní třídy …“. 
Konkrétnější specifikace předmětu práce, cíle či dokonce hypotéz není uvedena. Takto formulovaný cíl 
(evokující přehledovou studii přinášející přehled a kritickou analýzu různých přístupů k měření změny ve 
skupinové dynamice školní třídy) navíc neodpovídá obsahu předložené práce, neboť autor ve své práci 
spěje k návrhu jednoho konkrétního výzkumného instrumentu. 
 
2 Literatura, prameny 
Pro zpracování práce je použito adekvátní množství pramenů. Autor uvádí celkem 50 knižních  
a časopiseckých pramenů; využívá jak českou, tak také zahraniční literaturu. 
 
3 Kvalita použitých dat, zdrojů 
V předložené práci jsou na str. 37 uvedeny výsledky jakési sondy (podrobnější specifikace bohužel 
chybí). Ať už se jedná o cokoliv, výsledky této aktivity nejsou prezentovány korektním způsobem a 
nerespektují základní oborové normy a doporučení. Jakpak se autorovi podařilo dosáhnout relativní 
četnosti 7 procent u položek č. 12 a 13, které mají nulovou absolutní četnost? 
 
4 Kvalita argumentů 
Autor vlastně k žádným závěrům nedospívá; práce je přehledem přístupů postrádajících kritickou reflexi  
a analýzu. Argumenty, o něž by se autor opíral, nejsou v práci postřehnutelné. V tomto ohledu citelně 
chybí přesné vytyčení cílů práce. 
 
5 Odlišení vlastních a převzatých tvrzení 
Autor svá tvrzení zřetelně odděluje od převzatých. 
 
6 Úroveň odkazového aparátu 
V textu se s prameny pracuje standardním způsobem; autor aplikuje citační pravidla korektně. Text je po 
formální stránce v pořádku. 
 
7 Přednosti, nedostatky, celkové hodnocení práce 
Nedostatkem práce je nízká náročnost stanoveného cíle: příprava výzkumného instrumentu bez posouzení 
jeho validity je velmi pohodlný způsob, jak zpracovat takovouto kvalifikační práci. Předloženým textem 
autor dokládá, jak omezený je jeho rozsah dovedností, které si během svého bakalářského studia osvojil 
(viz tzv. sonda). 
 
Navzdory mnohým pochybením, kterých se autor v práci dopustil (poukázal jsem jen na některé), 
hodnotím práci jako dobrou. 
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