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Název práce 
 

Autor posudku 
 

 

 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).  

5 

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

5 

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

5 

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). 

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). 

5 

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). 

6 

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

 
Otázky k obhajobě 1. Zamyslete se, jak by se měla práce dle obsahu a provedené 

praktické části nazývat. 

2. Jak jste postupovala při výběru respondentů do dotazníkového 

šetření. 

3. Zamyslete se, jak správně formulovat hypotézy č. 2 a č. 3. 

4. K obhajobě doložte přehledně dopracované výsledky výzkumu 

všech otázek z dotazníku (viz níže některá doporučení). 

 
 
 
 
 
 

Jana KUBÁŇOVÁ 

Rizikové projevy chování vybrané skupiny adolescentů a možnosti jejich řešení 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Poznámky V praktické části práce je nespočet chyb. Níže oponetka 

uvede jen některé z nich 
 

Název práce neodpovídá obsahu práce. V teoretické i v praktické 

části se jen minimálně pracuje s rizikovými projevy chování. Z názvu 

též není srozumitelné, že situace bude mapována pouze na jedné 

konkrétní škole. 

V práci je plno materiálů, ale vzhledem k nesourodosti a chybějící 

provázanosti to nelze ocenit. Naopak, díky tomu je možné získat 

dojem, že práce byla „šita horkou jehlou“. 

 

Cíle, hypotézy a vyhodnocení: 

- hypotézu č. 2, „Ve škole působí školní metodik prevence a 

výchovný poradce, kteří zprostředkovávají pomoc, pomáhají 

žákům s nežádoucím chováním a nabízejí jim odbornou 

pomoc“, nelze označit za hypotézu, ale za pouhé konstatování. 

Autorka ji v textu ani nikde nevyhodnocuje.  

- v hypotéze č. 3, „V blízkém okolí školy není dostatek nestátních 

institucí, které mohou poskytovat pomoc při řešení rizikového 

chování žáků“, není jasně definováno, co znamená slovo 

„dostatek informací“. Z tohoto důvodu není možné její 

platnost potrvdit či vyloučit, 

- v části „10 Technika sběru dat“ chybí informace o 

charakteristice a výběru zkoumaného souboru, 

- část „11. Interpretace dotazníkového a pozorovacího šetření“ 

popisuje tvorbu a realizaci dotazníkového šetření, 

- většina otázek z dotazníkového šetření je zbytečných. Otázky 

jsou velice obecné a nezjišťují podrobnější informace o 

problematice, 

- v části „13 Výsledky dotazníkovéh šetření“ chyní informace o 

návratnosti dotazníkového šetření, 

- v textu chybí vyhodnocení většiny otázek z dotazníkového 

šetření, 

- z textu není na první pohled jasné, které otázky jsou 

z dotazníku pro učitele, které pro dospívající, např. strana 45 

„… V šesté otázce jsem zjistila, jakým způsobem tráví žáci 

volný čas. Z odpovědí učitelů vyplývá, že pouze 16 žáků ve 

volném čase sportuje, věnuje se pravidelně nějakému sportu, 

54 žáků tráví volný čas sledováním televize a 30 žáků tráví 

volný čas na počítači. 32 žáků tráví volný čas s kamarády. 22 

žáků uvedlo, že nemají žádný volný čas, že musí pomáhat 

rodičům, většina chlapců pomáhá svým rodičům v podnikání 

nebo domácích pracích, dívky hlídají mladší sourozence.…“ 

- na straně 39 je též uvedena informace o individuálních 

rozhovorech se žáky, u kterých autorka práce zaznamnela 

rizikové chování – nikde není možné dohledat o jaké žáky se 

jednalo, kolik jich bylo, co bylo obsahem rozhovoru apod., 

- na straně 42 v předposlední větě autorka práce uvádí větu: 

„Se šikanou se na naší škole setkalo 3% žáků“. Jak k tomuto 

údaji autorka práce dospěla, nelze zjistit, 

- v textu na straně 44 je uvedeno: „Téměř všichni učitelé se 

shodují, že žáci nemají velkou možnost trávení volného času v 

nestátních neziskových organizacích, protože v širokém okolí 

prostě chybí. Existuje …“ – oponentka neví, co si má 

představit pod označení „téměř všichni“. Oponentka 



 
 
 
 
 
 

předpokládá, že vyhodnocení vycházelo z otázky č. 5 pro 

učitele „Myslíte si, že je pro žáky dostatek institucí, které 

organizují jejich volný čas?“ - není jasně definováno, co 

znamená slovo „dostatek zařízení“. 

- otázka číslo 7 z dotazníkového šetření pro učitele zněla „Kolik 

žáků ze třídy žije v neúplných nebo rozvrácených rodinách?“ – 

autorka práce na straně 46 uvedla, že „zjišťovala, zda žáci 

vyrůstají spíše v harmonických rodinách nebo v rozvrácených 

rodinách. Výsledky ukázaly, že celkem 68 žáků vyrůstá v 

nefunkčních rodinách, v 1. ročnících je to 21 žáků, ve 2. 

ročnících 22 žáků a ve 3. ročnících 25 žáků. Ostatní žáci školy, 

tj. 102 žáků žije v úplné funkční rodině.“. Oponentce není 

jasné, jak mohla studentka, zjišťovat něco, co otázka 

neobsahovala. Otázkou též je, jak si definovala nefunkční 

rodinu – nechce snad studentka tvrdit, že každá neúplná 

rodina = nefunkční rodina, 

- obsah textu na straně 49 – 51 nesplňuje požadavky pro 

kvalitativní výzkum – kazusitiky (případové studie), 

-  není jasné, jak a proč vznikly přílohy č. 3 „Přehled institucí 

sekundární prevence v okolí školy“ a 4 „Přehled institucí 

(zařízení) pro volný čas“. Takto uvedené informace bez bližší 

identifikace nikomu neposlouží. Přínos je minimální, 

- v práci chybí závěr či doporučení pro školu v rámci 

sekundární prevence, tak jak je uvedeno v jednom cíli práce. 

 

2. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel a 

úroveň jazykového projevu: 

- text obsahuje velké části, které nejsou citovány (např. strana 

20, 29, 31, …), 

- zdroje uvedené ve vlastním textu ani v „Seznamu literatury“ 

neodpovídají platné citační normě, 

- na straně 27 uvádí autorka práce odkazy na citace 50, 51 a 52 

– jedná se o statistickou ročenku, která je chybně citována 

(v seznamu literatury uvedena vůbec není). Otázkou je, zda je 

to vhodný zdroj pro bakalářskou práci, 

- cíle a hypotézy musejí být uvedené v praktické části práce, 

- text obsahuje řadu překlepů a pravopisných chyb (např. při 

vyjadřování %, …), 

- vlastní přílohy se již neoznačují číslem stránky, 

- tabulky v přílohách nemají číslo a není jasné, kam patří. 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě pouze v případě, že studentka doloží při 

obhajobě materiál s chybějícími informaci (viz výše – upraví celou 

pratickou část práce) a po obhajobě práce vloží k záznamu o práci v 

SIS soubor s erraty práce . 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 14.5.2012 Jaroslava Hanušová 


