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Počet stránek textu (bez příloh): 90
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Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
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Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
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Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Charakterizujte popisný výzkum a uveďte, jaké vztahy jste svým šetřením sledovala
2. Kolik dotazníků bylo celkově administrováno a jaká byla návratnost (v %)?
3. Projevuje se doba výkonu činnosti metodika prevence do pestrosti a kompetentnosti při 
užívání metod a technik? 
4. Zhodnoťte, jaké výzkumy byly ve Vámi sledované oblasti již provedeny a v jakém vztahu k 
dosavadním zjištěním jsou Vaše výzkumné závěry.

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Téma diplomové práce je nepochybně zajímavé, neboť poskytuje vhled do variability 
přístupů, které ve své praxi užívají školní metodici prevence. Autorka zde vhodně 
zužitkovává nejen teretické poznatky, ale také vlastní zkušenosti s činností metodičky 
prevence na ZŠ. 

Text má povahu teoreticko-empirické studie. Teoretická východiska jsou zpracována s oporou o 
poměrně rozsáhlou odbornou literaturu. Předností textu je komplexní přístup k řešené 
problematice, jisté limity spatřuji v tom, že se autorka pohybuje spíše v deskriptivní rovině, textu 
by prospěl analytický ponor do spíše pouze nastiňované problematiky (pozitivně oceňuji stručná
shrnutí v závěru každé z kapitol, která sice takovu analýzu nenahrazují, ale poskytují čtenáři 
vodítka, které poznatky autorka považuje za významné pro koncipování výzkumu). Po obsahové 
stránce nemám k této partii práce výhrady, činnost metodika prevence na ZŠ je zasazena do 
legislativního a institucionálního rámce, nastíněny jsou podmínky vzdělávání pro tuto 
pedagogickou pozici. Hlubšího vhledu do specifických předpokladů výkonu funkce metodika 
prevence dosahuje autorka v kapitolách druhé a třetí, kde se jí daří ukázat hlavní oblasti práce 
metodika prevence nejen jakýmsi výčtem jeho aktivit, ale také odborným vyjasněním kontextů 
(prevence, vedení rozhovoru se žákem, komunikace se zákonným zástupci, práce s třídou), ve 
kterých je činnost metodika nezastupitelná. Čtvrtá kapitola představuje základní odborné přístupy 
metodika prevence k řešení  problémů, které spadají do jeho kompetence (s. 50).

V empriciké části práce se autorka zaměřuje na zjištění, jaké přístupy a techniky využívají 
školní metodici prevence ve své praxi a jak o nich uvažují. Tento cíl byl konkretizován 
prostřednictvím dílčích výzkumných otázek a s využitím odpovídajícího výzkumného designu 
založeném na dotazníkové metodě splněn. Oceňuji zužitkování charakteristik sociálně 
pedagogických přístupů z teoretické části práce v konstrukci dotazníkových položek. Závěry jsou 
interpretovány ve vztahu k výzkumným otázkám, škoda, že v analýze nejsou zohledněny 
charakteristiky výzkumného vzorku. Diskuse k výsledkům měla být provedena také ve vztahu k  
výzkumům v této oblasti již provedeným.

Formální připomínky:

Objevují se ojedinělé pravopisné nedostatky:
„Informační činnosti by neměli být opomíjeny...“ (s. 35)

„Stav je považován za „změnitelný“ pokud jej sami osoby za změnitelný považují...“(s. 52)
„...s jeho nerealistickými cíly...“ (s. 54)
Odkazy na zdroje nemají vždy jednotnou formu.

Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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