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Formální hlediska práce 

Otázky, podněty k obhajobě:  
Autorka zmiňuje různé aspekty sociální opory – ve výzkumných otázkách předpokládaného 
projektu není patrné, ve kterých aspektech bude očekávaný rozdíl. Prosím, aby autorka 
nastínila, jaké rozdíly očekává.  
V návrhu projektu se autorka rozsáhle zabývá formou dotazníku, ale nikoliv jeho obsahem. 
Při obhajobě by měla předložit představu, jaké položky by byly vhodné do dotazníku s daným 
zaměřením?  
  
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Samotné otázce bc práce se autorka věnuje na dvou stranách. Očekávala bych spíše 
strukturu, kdy by těžiště bylo v sociální opoře, a od tohoto tématu by se odvinula specifika 
pro různé kultury. Kulturní rozdíly jsou popsány nejen v literatuře přímo věnované této 
otázce, ale můžeme na rozdíly usuzovat také z výstupů a teoretických konceptů volených 
autory z různých kultur. Velmi patrné jsou tyto rozdíly při porovnání publikací z Evropy a z 
Asie. Zajímavé je porovnání s africkými výzkumy, které často přistupují k těmto otázkám 

 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    

 
 



naprosto odlišným způsobem, než jsme zvyklí. Např. empatie není kompetence, které by byl 
v mnoha afrických společenstvích přikládaný význam. Empatie je neznámý pojem (Malawi). 
Na úrovni bc práce lze tolerovat, že autorka ještě nepronikla do těchto úrovní rozboru 
problému.  
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Autorka předložila text, který je čtivý a pokrývá jednotlivé aspekty řešené otázky. Chybí jí ale 
lepší propojení jednotlivých částí a větší důraz přímo na interkulturní rozdíly v sociální opoře. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
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