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Otázky, podněty k obhajobě:  
Ráda bych s autorkou více diskutovala o kritériích rozdělující dětské aktivity na maskulinní a nemaskulinní a o 
rozdílu mezi nemaskulinními a femininními aktivitami a proč zařadila tvorbu bunkrů mezi nemaskulinní aktivity. 
 

Dále bych se ráda zeptala, proč v navrhovaném výzkumu nezohledňuje věk staršího sourozence a nestanovuje 
dopředu maximální věkový rozdíl mezi sourozenci. 
 

Nakonec bych ráda diskutovala vliv kultury na výsledky autorkou uváděných zahra ničních studií a jejich dobové 
zakotvení (např. Fagot, 1977 či Edelbrock & Sugawara, 1978). 

 

 
 

 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   

 



 
 

 
Specifické připomínky: 
Na několika místech překlepy, např. poslední věta na s. 8, 14; třetí věta na s. 19; čtvrtá věta na s. 20; třetí 
odstavec na s .29; čtvrtý odstavec na s. 40; tečka za názvem kapitoly 5.5 a tečky za čísly subkapitol. 

 
Chybějící ampersand v  odkazech na s. 9 a 28 a v SL na s. 47; chybné pořadí autorů v odkazech na s. 11, 21 a 22; 
chybějící jméno jednoho z autorů v odkazu na s. 17; chybějící středník v odkazu na více citací na s. 21; chybně 
tečka před odkazem u přímé citace na s . 22 a 26; neuvedení všech autorů v prvním odkazu na s. 32. 

 
Chybějící citace v Seznamu l iteratury: Mahlerová (2006), Erikson (1999), John et al. (2012), Šulová a Zaouche-
Gaudron (2003) a Bigler a Catherwood (2004). 
 

V Závěru mi chybělo shrnutí nejdůležitějších konkrétních závěrů zmiňovaných výzkumů a poznatků uvedených v 
předložené práci. 

 
V Seznamu l iteratury jsou chybně uváděny citace příspěvků ve sborníku a kvalifikačních prací. 

 

Celkové hodnocení práce: 
Celkově hodnotím práci velmi kladně. Autorka splnila zadaný úkol, prokázala schopnost 

velmi kvalitně zpracovat zadané téma a řešit aktuální otázky vývojové psychologie. 
Předloženou práci mohu doporučit k obhajobě. 

 
 

Návrh klasifikace: velmi dobře 
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