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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 

KATEDRA PEDAGOGIKY 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 

Autor práce  

 

Název práce 
 

Autor posudku 
 

 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).  

5 

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

4 

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). 

6 

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

4 

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). 

8 

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). 

6 

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

4 

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

 

Otázky 
k obhajobě 

 1 . V teoretické části nelze dobře dohledat kritické   názory autorky práce. 

Postrádám širší výběr literatury vztahující se cíleně k tématu zadání, například 

Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III: deskriptivní analýza 

rizikového chování a rizikových protektivních faktorů vývoje 

mladistvých…Viz.Blatný,M., a kol.  Psychologický ústav ČAV, Brno , 2004. 

2. Proč autorka nerozlišuje chlapce a děvčata, rozdílnost například v oblasti 

hledání identity? Socializace není jen „začlěňování“, ale i „ oddělování“. 

3. Praktická část je nedostatečně zpracována: postrádám instrukce zadávání , 

hypotézy jsou   chybně formulovány , nerozlišuje se mezi chlapci a dívkami, 

nedostatečné rozdělení věkových kohort( rozptyl 16 – 22 let!) , v dotazníku žákům 

není otazka věku, formulování otázek pouze   v opozitech  ANO – NE nemůže 

poskytnout žádné relevantní informace, řada otázek není dokonce ani zpracována! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jana KUBÁŇOVÁ 

Rizikové projevy chování vybrané skupiny adolescentů a možnosti jejich řešení 

PhDr. Jiří KUČÍREK, Ph.D. 



 2 

Poznámky Vedoucí práce neměl možnost nahlédnout a prokonzultovat  předkládanou práci  

před odevzdáním ,  zejména praktická část je chybně zpracována, od formulování 

hypotéz  až po vyhodnocení  získaných dat  šetření   .  

Předkládaná práce je na dolní hranici přijatelnosti. 

 
 

 

Celkové hodnocení  **)  Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Datum a podpis vedoucího bakalářské práce: 
14.5. 2012 
 
………………………………. 
PhDr.Jiří Kučírek, Ph.D. 
 


