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Oponent práce 
 

 

 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).  

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). 

7 

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. U každé Vámi stanovené hypotézy proveďte v návaznosti na výsledky Vaší práce její 
zhodnocení?  

Poznámky 

1. Cíle, hypotézy: 
- poslení autorčin předpoklad není správně stanoven „Podle mého názoru si většina žáků 

myslí, že mají dostatečné množství informací o drogách, alkoholu a kouření z internetu a z 

televize a škola jim nepřinese už nic nového.“ (strana 26), 
- při uvádění hypotéz není třeba své tvrzení zdůvodňovat,  
- u rozhovorů není vhodné uvádět hypotézy, protože se jedná o kvalitativní výzkum,  
- otázka č. 3 v dotazníkovém šetření pro rodiče dětí v MŠ „Máte dostatečné informace o 

prevenci ve škole“, není měřitelná,  
- hypotéza 4B a 5B není správně uvedena („4B 40 % rodičů se bude zajímat o preventivní 

programy, protože si myslím, že jen malá část rodičů se zajímá o to, co jejich děti ve škole 

probírají“, „5B Myslím si, že 75 % dětí budou mít informace o alkoholu, drogách a kouření 

již z domova od rodičů.“), protože jsou tyto informace zjišťovány u učitelů v MŠ, tzn., že si 

tuto informaci myslí učitelé, ne rodiče či děti. 

- hypotéza 4J, „Myslím si, že rodiče se z větší části o preventivní programy nezajímají“, není 

měřitelná, 
-  autorka práce nesrozumitelně vyhodnocuje otázky z dotazníkovhé šetření např. strana 43 

Petra Marková 

Evaluace programů prevence závislosti v Novém Městě nad Metují 

PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 



„V otázce č. 2 se můj předpoklad téměř shoduje s reálným výsledkem. 70 % rodičů MŠ 

Krčín tvrdí, že informace o prevenci jsou důležité již v tomto nízkém věku.“ Hypotéza však 

zněla: „2A Myslím si, že 80 % rodičů bude považovat preventivní programy za důležité, 

protože v dnešní době je kladen důraz na informovanost dětí.“ 
- v textu chybí kapitola či podkapitola, která by se věnovala pouze vyhodnocení velkého 

množství hypotéz. 
 

2. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel a úroveň jazykového projevu: 
- zdroje uvedené v textu ani v seznamu zdrojů neodpovídají platné citační normě,  
- u 8.1., 9.1., 11.1., 12.1.chybí v textu odkaz na citační zdroj, 
- autorka cituje pouze z 5 tištěných publikací a 24 elektornických zdrojů, 
- úvodní (titulní)strana v práci nedopovídá formálním požadavkům, 
- nadpisy kapitol „Závěr“, „Použitá literatura a prameny“ se již nečíslují,  
- text obsahuje řadu stylistických chyb např. hypotézy 5B, D1, 4E, …… 
- v práci je uvedeno plno hypotéz, které nejsou přehledné. 
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