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Otázky, podněty k obhajobě:
Většina zmiňovaných výzkumů působí dojmem, jako by respondenti nebyli s to se z dané 
situace poučit do budoucna (viz i změny chová nebo dokonce zákonných norem ve vztahu 
k podomnímu prodeji)?
Opravdu jsou techniky vyhovění tak eticky neutrální, jak tvrdí autorka při zmínce o 
výzkumech zdraví (s. 35)? Přeci jenom jde o manipulaci?
Jak si autorka představuje motivování dobrovolníků, kteří by měli pracovat s dětmi
v experimentální situaci? 
Zvažuje autorka také vliv vrstevníků (možný skupinový tlak) v dané situaci? Velmi kvalitní 
přehled výzkumů

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):

1 2 3 4

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) x

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování) x

Postiženy relevantní aspekty problému (jednoznačně – spíše ne) x

Stanovené cíle (splněny – nesplněny) x

1 2 3 4

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) x

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou) x

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená) x

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé)

x

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje) x

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb) x

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje) x

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) x

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) x

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) x

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) x

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) x



Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Práce je dobře a strukturovaně pojatá. Obsahuje kvalitní přehled výzkumů realizovaných 
v dané oblasti. Navrhovaný projekt je promyšlený se srozumitelným cílem. Práci s potěšením 
doporučuji k obhajobě.
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