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Cíle práce:  

Cíle práce si autorka stanovuje v úvodní kapitole. Jsou to: „Cílem této bakalářské práce je přiblížit CSI 

efekt, který se objevil s vysíláním kriminálních seriálů z USA, a zodpovědět výše uvedené otázky.“ Otázky 

na zodpovězení nalezne čtenář v odstavci výše a jsou to: „Je možné něco takového (tedy osvětu v rámci 

vysvětlení/potlačení CSI efektu – poznámka oponenta) dělat ve škole? Mají školy k dispozici učebnice a 

studijní plány, ve kterých je možné žákům a dokázat, že televize nemluví vždy pravdu? 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran textu, počet stran příloh): 26 (text), 8 (literatura + přílohy) 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova? ANO   NE 

Je uveden seznam zkratek? ANO   NE 

 

Literární přehled:  

Odpovídá tématu? ANO   NE 

Je napsán srozumitelně? ANO   NE 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? (V souladu s pravidly zveřejněnými katedrou 

– tj. literární přehled obsahuje především citace primárních zdrojů, ne opisy učebnic) ANO   NE   ČÁSTEČNĚ 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

Jak student pracuje se zdroji? 

Práce se zdroji je ve většině případů v pořádku, přece však má v této oblasti práce určité slabiny. Velké 

části textu jsou citované ze sekundárních zdrojů spíše učebnicového charakteru, případně z dalších 

absolventských prací (Šimková 2012, Putna 2010). U popisu metod nejsou citovány většinou primární 

zdroje. Literární přehled na konci práce není u všech citovaný zdrojů uniformní (někde jsou časopisy 

zkracovány, někde je uvedeno jejich plné jméno; ročník a číslo časopisů je, podle mě, uváděno většinou 

chybně; uvádění internetových odkazů u časopiseckých prací je zbytečné – zejména odkazy obsahující 

adresu spojení přes ezproxy Karlovy Univerzity jsou nefunkční pro čtenáře bez účtu na cuni.cz, dlouhé 

odkazy úplně rozsekají a znepřehlední text. DOI identifikátory, které slouží také jako url adresa článku, 

jsou lepším řešením, ale v přehledu literatury je najdeme jen u některých položek.). Autorka správně cituje 

základní anglo-americké monografie zabývající se forenzní genetikou (Erlich 1989, Morling 2004, Butler 

2005 – v letech 2013/14 vycházely novější, rozšířené verze této učebnice). Zdroj Alberts (2008) cituje 

v textu někdy jako Alberts (2007). 

 

Materiál a metody (postup práce):  

Práce je rešeršní. 

Byly zvolené metody vhodné k dosažení stanovených cílů? ANO   NE 

Jsou metody srozumitelně popsány? ANO   NE 

 

Praktická část (výsledky a přílohy): 

Obsahuje práce pedagogický výzkum? ANO?   NE 

Práce sice neobsahuje žádný vlastní výzkum prováděný na žácích nebo učitelích, ale najdeme zde 

přehled a analýzu středoškolských učebnic se zaměřením na CSI efekt a jeho možný vliv na žáky a 

učitele. Autorka také uvádí krátký, obecný přehled RVP a ŠVP s komentářem k možnosti změny výuky 

tak, aby byly pokryté cíle, které ve své bakalářské práci sleduje.  

Odpovídá výzkum potřebám práce? ANO   NE 

Obsahuje práce praktické výstupy do školní praxe? ANO   NE 



Byly teoretické předpoklady a materiály uvedené v práci ověřeny ve školní praxi? ANO   NE 

Je dokumentace výsledků dostačující? ANO   NE  V čem jsou nedostatky? 

Postačuje množství výsledků ke splnění cílů? ANO   NE  Co chybí, v čem je nedostačující?  

 

Diskuze: 

Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANO   NE 

Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANO   NE 

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky? ANO   NE – ale to není viditelně 

ani cílem této práce. 

 

Závěr: 

Je výstižný? ANO   NE 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je na standardní úrovni, výrazně nevybočuje ani jedním směrem. Tabulky jsou 

jednoduché, přehledné. Vložené obrázky v dostatečném rozlišení, správně citované. Text je čitelný bez 

problémů, sem tam je čtenář zmaten překlepy a tiskovými chybami, ale to se děje spíše výjimečně.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předložená bakalářská práce je převážně recenzního charakteru, a cíle, které má uvedeny v úvodu práce 

byly z větší části naplněny. Přesné porovnání toho jak lze pracovat s CSI efektem se žáky během školní 

výuky tato bakalářská práce sice nepřináší, ale i autorka sama navrhuje, že na toto téma by se chtěla zaměřit 

spíše v diplomové práci, které by nutně měla přinést i plnohodnotný pedagogický výzkum. V bakalářské 

práci jsou kapitoly, které se zabývají CSI efektem v ČR a v zahraničí vypracovány velmi pěkně. U studenta 

PřF UK jsou paradoxně nejslabší biologické kapitoly práce (kapitola 3. Analýza DNA). Ty jsou většinou 

psány spíše na úrovni pokročilé středoškolské biologie, a pro budoucí práci je potřeba na tomto 

biologickém, molekulárně-genetickém, základu forenzní biologie hodně zapracovat. Jako příklad uvádím 

největší nesmysly a nepřesnosti z kapitoly 3: str. 10.: „I ze slin se dá získat pomocí sérologického testování 

DNA“, „Genetická informace ve vlasu je ve formě mitochondriální DNA…“; str. 11.: pro biologický 

materiál, který není krev, vlas nebo pohlavní sekrety se musí použít nějaké jiné metody DNA analýzy; str. 

12., tab. 2.: SNP jsou nejméně časté polymorfismy…atd. atp. 

 

Rovněž bych se, být autorkou, snažil vyvarovat přikládání přehnaně velkého vlivu CSI efektu na forenzní 

biology a vývoj metod. Část diskuze například vyznívá tak, jak kdyby před objevem CSI efektu stačilo 

identifikovat pachatele pomocí sérologického vyšetření krve, a teprve laická porota „poučená“ z televizních 

seriálů si vyžaduje nějaké přesnější metody. To není pravda, metodologická a statistická diskuze nad 

forenzně genetickými metodami se táhne od konce 80. let, kdy ještě o žádném CSI efektu nikdo neslyšel 

(viz např. The Evaluation of Forensic DNA Evidence, NRC report, 1996). 

 

Celkově však práci hodnotím pozitivně, obsahuje aktuální tématiku zpracovanou na úrovni bakalářské 

práce, ze které autorka může vycházet v budoucnu při plánování svého diplomového výzkumného projektu. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

Diskuzní otázka k obhajobě: 

Pokud byste se měla zaměřit pouze na žáky středních škol, projevuje se na nich působení CSI efektu spíše 

negativně nebo spíše pozitivně? 

 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
 

 


