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Otázky, podněty k obhajobě:

V literárně přehledové části jsou popsány formy, metody a také podmínky pro realizaci 
výchovy k manželství a partnerství na školách. Do jaké míry si myslíte, že popsaný stav 
postihuje současnou situaci či se jedná o ideální stav? Jaká je situace v zahraničí?

První testování probandů (dotazování) dle návrhu výzkumu má proběhnout až 10 let po 
ukončení programu (9. třídy). Autorka sama zmiňuje, že by bylo vhodné nějaké testování 
provést už rovnou po ukončení programu. Jaké výhody a nevýhody nabízí uvedené varianty 
(první testování realizovat hned po ukončení programu vs. po 10 letech)?

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 (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):

Práce obsahuje dvojnásobně více českých (a slovenských) zdrojů oproti cizojazyčným (a to do 
cizojazyčných zařazuji zdroje cizojazyčných autorů, které byly přeloženy do češtiny, např. 
Biddulph, Deset tajemství lásky).
V úvodní kapitole k výzkumnému projektu jsou velmi stručně zmíněny tři výzkumy (dva 
zahraniční), které se zabývaly dopady vzdělávacích programů věnujících se osobnímu rozvoji, 
manželství a rodinným vztahům realizovaných na školách. Myslím si, že by bylo přínosné 
věnovat tomuto tématu samostatnou kapitolu a pro inspiraci se zaměřit na další i zahraniční 
studie.

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):

Práce velmi zevrubně zpracovává vybrané téma a vychází z bohatého množství zdrojů. 
Autorka prezentované informace dobře shrnuje a vyvozuje z nich závěry pro realizaci 
výzkumu. Text je velmi čtivý, logicky navazující, plynulý.
V rámci diskuze navrženého výzkumu autorka dobře promýšlí možné limity, domýšlí 
důsledky a souvislosti zvolených postupů. Realizace výzkumu v navržené podobě by byla 
velmi náročná.

Monika Kašparová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze.
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