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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

5 

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

6 

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

6 

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

6 

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

6 

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

6 

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

6 

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

6 

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). 

5 

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

7 

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

 
Otázky k obhajobě 1. Dle jakých kritérií jste určila cílovou skupinu pro praktickou část 

vaší diplomové práce?  

2. Stanovte správně hypotézy 1 – 4. 

 
 
Poznámky 1. Praktická část práce:  

- V cíli i v názvu práce diplomantka uvádí, že bude zjišťovat znalosti a 

postoje. Postoje jsou však dotazníkovým šetřením zjištěny minimálně, 

většina otázek byla vědomostních. Oponentka nemůže souhlasit, že např. 

otázku č. 10, 12 lze zařadit jako postojové, jedná se o otázky vědomostní. 

- Velký problém je u hypotéz  (strana 38/39). Hypotézy jsou špatně 

měřitelné. Co představuje u H1 slovo „lepší“ („Žáci víceletého gymnázia 

budou mít lepší výsledky ve znalostní části dotazníku než ostatní“. Stejný 

problém je u H 2 „Žáci osmé třídy ZŠ Kvílice budou mít horší výsledky ve 

znalostní části dotazníku než ostatní.“. Žáci 2. „ZŠ Slaný a 3. ZŠ Slaný 

budou mít statisticky vyrovnané výsledky ve znalostní části dotazníku“ tak 

zní H3, co vyjadřuje spojení „statisticky vyrovnané“. Studentka sice v 

odůvodnění u této hypotézy uvedla spojení „výrazně odlišovat“, ale na 
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měřitelnosti to nic nezměnilo. Podobná chyba je u H4 „V postojových 

otázkách se výsledky žáků nebudou výrazně odlišovat.“.  

- V dotazníku zcela chybí položka pro označení škol. Jak bylo zamezeno 

záměně, chybnému uložení dotazníků apod. Chybné zažazení mohlo mít 

vliv na vyhodnocení hypotéz. 

- V textu zcela chybí informace o tom, jak byly školy vybrány, jakou 

metodou, jaké třídy apod. Chybí zde i informace o tom, kdo dotazníky 

zadával, jaké byly instrukce, u rozhovorů chybí informace o délce 

rozhovoru, kde rozhovor probíhal apod. Opět se jedná o důležité 

informace, které mohou ovlivnit výsledek výzkumu 

- Proč jsou u vyhodnocování pilotního šetření uvedeny v tabulkách relativní 

četnosti? Navíc některé tyto údaje jsou chybné, např. u tabulky č. 2 (N 

není 20, ale 79), č. 3 (N není 20, ale 51), č. 4 (N není 20, ale 91), …. 

- V části „7.5 Vyhodnocení dotazníkového šetření zúčastněných škol“ u 

všech tabulek chybí slovní popis a především celá čísla, uvedeny jsou 

pouze výsledky v procentech.  

- Ve výsledcích není uvedeno vyhodnocení otázky č. 1 (pohlaví) a č. 2 

(věk). 

- U vyhodnocení otázky č. 4, č. 5 a č. 7 chybí vyhodnocení (součet) 

správných odpovědí. 

- Diplomantka v práci zcela opomněla na komparaci dat. Neuvedla 

souvislost mezi jednotlivými výsledky např. mezi otázkou č. 8 a č. 9. 

- Proč nebylo provedeno srovnání výsledků dotazníků od studentů 

s rozhovory od učitelů. 

 

2. Obsahová náplň: 

- V části „4.8.2 Dětský věk a HIV infekce“ diplomantka nezmiňuje v Africe 

velké procento získání HIV viru u dětí prostřednictvím kojení – 

mateřským mlékem. 

- V části „4. 2 HIV/AIDS v České republice“ na straně 7 studentka chybně 

uvádí epidemiologické údaje např. „Ke konci roku 2011 evidovala 

Národní referenční laboratoř celkem 1675 nakažených …..“. „ Za rok 2011 

zemřelo na AIDS v ČR celkem 178 lidí ….“ 

- Obsah části „6.1.4 Metodologie výzkumného šetření“ nenáleží před pilotní 

studii, ale až za ní.  

- V dotazníkovém šetření i v diskuzi se objevuje správně informace o 

možnosti přenosu HIV viru při tetování a piercingu. Nicméně v teoretické 

části práce o tomto přenosu nic uvedeno není. 

 

3. Úroveň jazykového projevu:  

- Text obsahuje plno překlepů a chyb – např. v abstraktu v českém i 

anglickém jazyce chybně píše titul vedoucí práce „Paedr. Eva Marádová, 

Csc.“, strana 1, 2.  

- Na straně č. 49 uvádí ve větě chybu: „Po vyplnění dotazníku následoval 

strukturovaný rozhovor s učitelem, který problematiku HV/AIDS 

vyučuje“. Předpokládám, že správně mělo být HIV/AIDS. 

 

4. Práce s informačními zdroji a dodržování formálních pravidel: 

- Diplomantka nedodržela přiměřený poměr mezi tištěnými a internetovými 

zdroji (11 tištěných x 14 internetových zdrojů). 

- Často jsou odkazy na citace v textu uvedeny za první či druhou větou a 

poté již zbytek odstavce je uveden bez odkazu např. strana 6, 7.    

- Velká část textu je citována pouze od dvou autorů (Beneše a Procházky). 

- Odkazy na citace v textu neodpovídají platné citační normě – např. zákony 

uvedené na straně 22 a 23. 

- Uvedené zdroje v části „11. Seznam použitých zdrojů“ neodpovídají platné 

citační normě. Chybí ifnormace o vydání, za ISBN se nedělá dvojtečka. Při 

citacích odborných časopisů diplomantka hrubě porušuje platnou citační 

normu. 

- Části „Obsah“, „Úvod“, „Závěr“ se neoznačují číslem jako kapitola. 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 13.8.2012 PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 


