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OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.): 

 

 

Diplomantka si téma práce zvolila sama, protože se s  tímto závažným jevem často setkává při 

své praxi jako učitelka střední zdravotnické školy. Práce je sestavena velmi pečlivým 

způsobem po prostudování problematiky popisovaného jevu. K shromáždění materiálu byla 

provedena standardně používaná metoda dotazníku, jejímž výsledkem je především 

kvantitativní hodnocení problému. Ke kvalitě práce značně přispěly rady konzultantů 

z Katedry pedagogiky PhDr. Michala Zvírotského, Ph.D. a PhDr, Ivo Syřiště, Ph.D. 

Diplomová práce je napsaná na 106 stranách, kromě toho je možno v úplném závěru najít 

jako přílohu dotazník, tak jak byl předložen respondentům. 

 

 

 

. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická 

úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

Práce je napsaná stručnou, hodnotící češtinou tak, jak se to předpokládá u odborných prací. 

Citace prostudované literatury a formální úprava v členění práce rovněž vyhovuje 

požadavkům kladeným na odborné práce. Tabulky, diagramy provázející kapitolu výsledků 

jsou velmi přehledné a úpravné. V kapitole závěr jsou shrnuty výsledky a potvrzeny 

hypotézy vyslovené na v úvodu práce. Procentuální předpovědí výsledků v diplomových 

práce bývají často bezúčelné a ničím nepodložené. V případě předkládané práce autorka 

stanovila hypotézy na základě znalosti prostředí a výsledky je potvrdily. 

     

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

 

Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Téma záškoláctví bylo již v podobných pracích řešeno, 

ale v případě předkládané práce budou výsledky použitelné minimálně v rámci v rámci školy, 

kde diplomantka učí a kde byly získány podklady.  

 

 Práci navrhuji k úspěšnému obhájení 
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