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Počet stránek textu (bez příloh): 
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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 

 

V čem vidíte „psychologický“ aspekt tvrzení, že rodina je chápána jako „společenská 

skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou 

pomocí“. 

Proč jste vámi realizované „orientační výzkumné šetření“ zařadila do příloh? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

         Vcelku dobře koncipovaná práce na zajímavé téma se vyznačuje popisným 
charakterem. V některých částech (např. kapitola 2) autorka vychází v podstatě z jediného 
odborného pramene. Občas není zcela jasné (např. s. 13), odkud autorka čerpala. 
         Ačkoliv v podkapitole 2.1 se uvádí, že pojem „nuda“ lze pojímat z pohledu 
filozofického, pedagogického, psychologického a sociologického, v práci je podrobněji 
rozebrán pouze pohled filozofický. To považuji za určitý nedostatek, protože právě pro 
pedagoga a pedagogické působení je nahlížení na fenomén nudy z ostatních zmíněných 
pohledů dle mého názoru stěžejní. Vzhledem k rozsahu textu se mi popis realizovaných 
(nikoliv autorkou) výzkumů nudy jeví jako poměrně zdlouhavý. Domnívám se, že by bylo 
vhodnější stručnější shrnutí výsledků výzkumů a jejich podrobnější konfrontace s teorií. 

       Z formálního hlediska není optimální rozčlenění některých částí textu na 
podkapitoly o několika málo řádcích (např. 3.5, strana 17 – subkapitola má pouze 3 řádky). 
V první předložené verzi práce se objevila řada nedostatků, které byly způsobeny nekvalitní 
jazykovou korekturou. Autorka byla vyzvána k jejich odstranění. Toto bylo učiněno, i když ojediněle se 
ještě tento typ chyb objevuje (např. s. 56 v nové verzi práce). Také v psaní bibliografických údajů se 
objevuje určitá nejednotnost. 
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