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1 – 10 bodů *) 

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

 7 

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

7 

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

8 

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). 

7 

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). 

8 

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). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

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

 
Otázky k obhajobě 1. Vyjádřete se k poněkud chaotické formulaci cíle. Píšete správně: „V rámci 

rozsahu bakalářské práce není možné zachytit veškerou problematiku a 

všechny její aspekty, proto jsou popsány pouze zásadní atributy, jimiž je 

dosaženo stanoveného cíle.“ – popište, jaké další faktory zasahují do 

problematiky a co BP přinesla především. 

2. Pokuste charakterizovat obě chlapecké cílové skupiny (včetně zázemí, 

zájmů, osobních problému) a důvody jejich zájmu o obě přednášky, 

případně porovnejte jiné preventivní nástroje. 

3. Jak byly provedeny rozhovory zmíněné v přípravě (příloha)?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky Některé názvy kapitol (např. 1. Vývoj dítěte / Vlivy na sociální vývoj jedince) 

nevystihují obsah, jinde obsah nepokrývá správně či celou problematiku (3.2 

Sociálně patologické jevy u dětí, 5.2 Výzkumné metody a jejich použití), 

avšak autor respektuje doporučenou strukturu BP. Řada textů v teoretické 

části vykazuje rozkolísanou úroveň (někdy nevyzrálé úvahy či formulace 

uvádějí odborné texty ukotvené zdrojem (kap. 2.1). Práce se zdroji je kromě 

formálních chyb nejednotná, nemá v celé BP stejnou formu (kap.4 pod čarou). 

 
 
 
 
 
 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě . 
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