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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 45
Počet stránek s přílohami: 55  
Počet titulů v seznamu literatury: 15

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 (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 

                                               
1 Stylistika jeví problémy – viz např. věty jako druhá věta od konce na str. 26 nebo hovorové prvky v textu, který 
jinak zřejmě usiluje o jistou odbornou úroveň a ‘vážnost’ (furt na s. 19). 
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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji

Navrhovaná klasifikace: předběžně 1-2

Datum, podpis: 
18.5.2012 Josef Valenta

– Autorka sice odkazuje ve vztahu  k cíli práce na s. 8  k „otázkám“ zde položeným, ale 
ocenil bych, kdyby jasně definovala, které otázky jsou jakousi součástí její vstupní úvahy 
nad tématem, a které otázky jsou již přímo určeny k řešení v Bc. práci, tedy v textu 
odborném…
– Nebylo by zřejmě od věci v části o „pubertě“ již více akcentovat témata související 
s tématem celé práce a s její empirickou částí.
– Na začátku str. 41 se autorka logicky vrací k otázkám, na které chce odpovídat (patrně 
jde o otázky ze str. 34), ale jasnou odpověď dává pouze na otázku první. Pokud jde o další 
otázky, není zřetelně řečeno, kde jsou na ně odpovědi. Mohu se tedy domýšlet, že by se 
mohly skrývat v subkapitole „Potvrzování hypotéz“. Ovšem považuji v tom případě za 
náležité, aby to autorka čtenářům (v tomto případě: u obhajoby) vysvětlila.

Pokud jde o celek – domnívám se, že jde o práci svými parametry odpovídající 
bakalářskému formátu.

– Jednak viz poznámky v předchozím rámečku a dále:
– Na základě čeho autorka vytipovala výběr typů volnočasových aktivit promítajících se 
v prvních čtyřech stranách dotazníku?
– S. 44 – poslední věta: Které teoretické poznatky má autorka na mysli?




