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1. Pokuste se na základě informací z teoretické části práce interpretovat Vaše výzkumná 
zjištění.

2. Jak byste zpětně upravila znění dotazníku?
3. Uveďte prosím velmi stručně odpověď na hlavní výzkumnou otázku ve vztahu k cíli 

práce. 

Prezentovaná teoreticko-empirická DP je věnována aktuálnímu tématu – tématu 
školního metodika prevence, v jehož práci se autorka pokusila analyzovat sociálně-
pedagogické přístupy. Cílem práce je dle autorky „zjistit, jaké přístupy a techniky využívají 
školní metodici prevence ve své praxi a jak o nich uvažují“. 

Struktura práce je přehledná. Text je členěn na teoretickou a empirickou část, kde 
autorka prezentuje vlastní výzkumné šetření. V jednotlivých kapitolách je věnována 
pozornost podmínkám práce metodika, specifikům jeho pozice, náplni jeho práce nebo 
přístupům a technikám v jeho činnosti. Zde oceňuji komplexní zpracování dílčích podtémat, 
které výstižně (a na základě aktuálních zdrojů)) charakterizují vybranou pracovní pozici.

V empirické části je stručně představen výzkumný design a dále výzkumný vzorek, 
který čítá 82 respondentů. Dále jsou postupně vyhodnocena data získaná pomocí 
dotazníkového šetření. Jednotlivé výzkumné otázky se týkaly přístupů a technik 
využívaných metodiky, jejich vzdělání a spokojenosti s jejich odměňováním. Oceňuji kvalitní 
grafické zpracování výsledků. Získané informace jsou stručně a přehledně shrnuty, ale 
v práci chybí hlubší analýza, interpretace či pokus o vysvětlení výsledků. Závěr práce a 
diskuse k výsledkům je opět spíše popisným shrnutím zjištěných dat, než jejich interpretace 
nebo jejich reflektování očima výzkumníka. Dále by bylo vhodné v rámci popisu 
výzkumného designu podrobněji popsat a vysvětlit znění poměrně dlouhého (11 stran) a 
obsáhlého dotazníku.

Autorka zvolila pro své výzkumné šetření kvantitativní přístup - na místo hypotéz 
však využila výzkumné otázky. První výzkumná otázka odpovídá svým zněním spíše 
kvalitativnímu přístupu, stejně tak jako vymezení hlavního cíle práce.

Délka práce odpovídá požadavkům na DP, ale v empirické části práce se 
opakovaně objevují neúměrně velké mezery mezi stránkami (cca půl strany). Součástí 
práce jsou přílohy, seznam obrázků, grafů a zkratek. Doporučuji opravit anglický název 
práce (methodology x methodologist). Na s. 18 chybí zdroj prezentovaných informací. 
V některých případech autorka končí kapitolu citacemi, které nejsou nijak komentovány 
nebo interpretovány (s. 22, 25, 53, 58).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci hodnotím velmi dobře.


