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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 46
Počet stránek příloh:4
Počet titulů v seznamu literatury: bibliografie 11, internetové zdroje 2

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi
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Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji
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1. Jak nahlížíte na programy primárních prevencí, které  v současné době pro školy externě zařizují a 
realizují organizace typu Prev-Centrum, Prostor, Jules a Jim atd.?

2.  Popište, prosím, konkrétně, jak jste vyhodnocovala odpovědi na otevřené otázky ve Vašich 
dotaznících.

Autorka předkládá téma, které je  stále aktuální, určitou nevýhodou ovšem je skutečnost, že v rámci 
studentských prací je tato oblast zpracovávána, řekla bych, až v masovém měřítku, což se stává pro autora
nevýhodou v kontextu s dalšími mnohými autory, kteří se tomuto tématu také věnují (konkurence – 
srovnání kvality více prací, do určité míry také snížení „atraktivity“ tématu). 

Na práci hodnotím pozitivně zejména její přehlednost. Je psána jazykem, který je pro čtenáře čtivý a 
srozumitelný. Pochvalu zaslouží též oba dotazníky, které autorka sestavila pro potřeby jejího výzkumu.

Kriticky hodnotím práci s literaturou. V současné době existuje k tomuto tématu velké množství dostupné 
literatury, české i zahraniční. Autorka použila pro svou práci pouze 11 titulů. Literárně-přehledová část 
její práce by si zasloužila bohatší seznam použitých zdrojů.


