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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

 

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

7 

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

7 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

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

8 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

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). 

8 

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

 

Otázky k obhajobě 1. Uveďte všechna kritéria pro výběr Vaší cílové skupiny – žáků, 

ale i pedagogů. 

2. Jaká byla návratnost dotazníkového šetření u žáků a učitelů?  

3.  K obhajobě doneste správně vyhodnocené otevřené otázky 

z dotazníků (viz níže komentář oponentky). 

4. Proveďte komparaci dat z dotazníkového šetření pro žáky a 

učitele a vyvoďte závěry. 

 

 
 
 
 
 
 

Zdeněk PODLIPNÝ 

Prevence závislosti na návykových látkách u žáků základní školy v Praze 3 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Poznámky Praktická část práce: 

- V části „4.3  Charkteristika zkoumaného vzorku“ není blíže 

specifikována cílová skupina.    

- Ve vyhodnocení chybí informace o návratnosti dotazníkového 

šetření. 

- Grafy, které jsou uvedeny v prezentaci výsledků dotazníkového 

šetření, nejsou vhodně zvoleny, působí často nepřehledně. 

- U vyhodnocení otevřených otázek z dotazníku, jak pro učitele 

(otázka 3, 5, 6, 7), tak pro žáky (6, 7, 8, 9), chybí doslovný 

přepis odpovědí a zařazení do kategorií. 

- V dotazníku pro učitele u otázky č. 3, „Jaká vidíte negativa na 

těchto programech?“ není srozumitelné, zda měli odpovědět 

všichni respondeti, např. i ti, kteří vybrali v otázce č. 2 možnost 

„nevím“. 

- V části „4.5.2 Vyhodnocení dotazníku pro žáky“ chybí 

informace o počtu žáků, jsou uváděna pouze % a nelze vycházet 

ani z počtu návratnosti dotazníků, protože tento údaj opět není 

znám. Tento údaj nelze nalézt ani pod grafy, kde popis zcela 

chybí.  

- V závěru práce oponentka postrádá komparaci dat 

z dotazníkového šetření pro žáky a učitele.  

 

Práce s informačními zdroji a dodržování formálních pravidel: 

- Ve vlastním textu práce často chybí odkazy na použité 

informační zdroje, např. strana 11, 12, 13,  

- U přímé citace autor práce chybně uvádí citaci, zde se uvádí ne 

celkový počet stran zdroje, ale konkrétní stranu, kde se 

citovaná část nachází. 

- Popis příloh je chybný, nejprve je nutné uvést seznam příloh a 

poté vlastní přílohy práce, které se již neoznačují číslami 

stránek.  

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 26.12.2013 Jaroslava Hanušová 


