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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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).  

7 

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). 

7 

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

7 

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

7 

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). 

7 

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. Správně formulujte hypotézy své práce. 

2. Shrňte logicky nejdůležitější zjištění svého dotazníkového 

šetření. 

3. Na základě svých zjištění uveďte doporučení pro praxi 

v oblasti prevence vlivu propagace alkoholu na mladistvé. 

Poznámky 1. Praktická část práce: 

- Na straně 33/34 jsou uvedeny předpoklady, které však nejsou 

správně stanoveny. Nelze je označit jako hypotézy, spíše jako 

konstatování.  

- Jak studentka zajistila reliabilitu odpovědí na otázku A6) „Jaký byl 

Váš prospěch z posledního vysvědčení?“.  

- V Otázce A8), „Jak finančně dobře je na tom Vaše rodina 

v porovnání s okolím?“, není jasné, co si má respondent představit 

pod pojmem „dobře“ a „okolím“. Jedná se o čistě subjektivní 

otázku. 

- U otázky B5), „Pijete v současnosti alkohol pravidelně (alespoň 

jednou za týden)?“, mělo být bráno v úvahu vedle frekvence i 

množství. 

Anna ROSOVÁ 

Vliv propagace alkoholu na mladistvé, možnosti prevence 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



 
 

- Ke každé tabulce měl být uveden slovní popis.  

- Některé grafy jsou chybně popsány, např. graf č. 25: „C7 – Váš 

názor na zákaz prodávání alkoholu od 18 let?“  

- Studentka v práci použila například Fisherův test. Stanovila si 

testovanou a alternativní hypotézu ve správném tvaru, ale pro tento 

druh práce neměla tato data velkou vypovídající hodnotu. Dalším 

velmi důležitým předpokladem je správná interpretace, kterou, 

bohužel, studentka vůbec nezvládla. V práci je plno dat, tabulek, 

výpočtu, ale chybí logické slovní vyhodnocení a odůvodnění. 

- V práci nelze provést sekundární analýzu dat. Data ze studie 

ESPAD tvoří respondeti výběrového souboru šestnáctiletých, 

autorka na straně 36 uvádí, že se „soustředí na mladistvé na prahu 

dospělosti (17 – 18 let)“. 

- Při vyhodnocení hypotézy 4 nelze říci, „že se potvrdila částečně“ 

(strana 67). Hypotéza se buď prokázala či byla vyvrácena. Žádná 

jiná možnost neexistuje.  

- Práce má již v názvu „možnosti prevence“, avšak v závěru o 

prevenci a o možnosti dalšího působení v této oblasti, dle 

zjištěných výsledků, žádná informace není.  

 

2. Úroveň jazykového projevu:  

Praktická část práce není srozumitelná. Studentka velmi ojediněle 

používá celé věty. Často chybí souvislosti mezi uváděnými 

informacemi. V textu jsou sice uvedeny odkazy na přílohy, ale ani 

v diskuzi či v závěru není možné nalézt logické shrnutí. Stylistická 

úroveň práce je velmi slabá. 

 

3. Práce s informačními zdroji a dodržování formálních pravidel: 

- Autorka chybně uvádí odkazy na citace v textu. Formát neodpovídá 

studentkou zvolené citační normě. Studentka měla používat první 

prvek v citaci a datum (rok vydání).  

- Uvedené zdroje v části „8. Literatura“ neodpovídají platné citační 

normě. Chybí ifnormace o počtu stran, u některých zdrojů chybí 

údaj o vydání. 

- V diskuzi autorka práce užívá často větná spojení pro tento typ 

práce nevhodný, např. „podobná data mám i já“ (strana 45). 

- Není dodržena náležitá úprava. Jednotlivé části (kapitoly, 

podkapitoly apod.) sice začínají odstavcem, ale další odstavce již 

mají zcela jiný formát. 

- „Úvod“ se neoznačuje číslem jako kapitola. 

- Poslední číslování stran má být u seznamu příloh. 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě.  
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 16.8.2012 PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 


