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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Hodnocení procesu implementace pr eventivního p rogramu Unplugged a nPrevence v českých školách  

Autor Vladěna Sobasová 

Vedoucí práce Mgr.LucieJurystová 

Oponent práce Roman Gabrhelík 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt 

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 

použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)? 

Koresponduje abstrakt s obsahem práce? 

Má abstrakt přiměřený rozsah? 

Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn obsahující všechny klíčové informace (5). 

Místy je abstrakt mírně rozvláčný, chybí závěr, výsledky by měly obsahovat více vlastních výsledků, 
méně diskuze a srovnávání – to by patřilo spíše do Závěru, který chybí. Ale toto není důvod, proč 

by měla autorka dostat méně bodů.  5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury 

Je zdůvodnění práce logické? 

Byla zvolena adekvátní l iteratura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný? 

Je zvolená literatura aktuální? 

Je použitá l iteratura řádně citována? 

Je použitá argumentace prezentována  
standardním způsobem? 

Byl dosavadní výzkum podroben kritice? 

Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně diskutována adekvátní odborná literatura k 

tématu. Popis základních pramenů nebo teoretického rámce je na standardní dobré úrovni a 
zohledňuje i  práce zahraničních autorů (11-15). 

Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce jsou dobře definovány. Teoretický nebo 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v  práci diskutován. Je 

předložen odpovídající a kritický přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím způsobem 
interpretuje současné poznatky a kontroverze v oboru. Argumentace použitá v práci může být 
inovativní a pro obor přínosná (16-20). 

Úvod je dobře zpracován a obsahuje klíčové informace, až na podrobnější představení  prací, které 
se zabývaly evaluací implementace /procesu, těch studií, které jsou i publikované bylo více. Autorka 
se mohla věnovat jednak zjištěním, jednak použitým metodologiím (ty pak srovnávat s  vlastním 

16 / max. 20 
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výzkumem) a třeba z toho mohl být jeden z možných závěrů, že některé věci se opakují nebo co 
vybočuje u prezentované studie od těch předchozích… 

Použité metody a logika struktury práce   

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce, 

výzkumné otázky či hypotézy? 

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)? 

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci? 

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 

dat? 

Má práce logickou strukturu? 

Dobrá úroveň  

Práci v tomto ohledu lze vytknout jen málo. Je to kvalitně napsaný, dobře strukturovaný text. 

Bohužel se autorka dopouští klasické chyby (které jsou problémem i jiných absolventských prací, 
které vychází z realizovaných jiných výzkumů). Nepodařilo se v textu jasně odlišit, co je práce jiných 
lidí a co vyloženě práce autorky. Tak, jak je práce představená, to vypadá, že autorka dělala vše 
sama. Není tam zmínka, že autorka dělala např. sběr dat, analýzy a interpretaci výsledků, ale 

dotazníky navrhnul někdo jiný nebo podobně.  

Popis souboru by měl být bohatší (ano, školy, ale v  těch školách někdo byl, kdo to byl, staří, věk, 
délka praxe…) vždyť toto má zásadní vliv na to, jak pracují s metodikou, ne? Co student?i – také 

nic. Odpověděli všichni na všechny otázky? 

14/ max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Jsou závěry prezentovány srozumitelně? 

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky? 

Byly vzaty v potaz silné i  slabé stránky práce? 

Jsou závěry korektní? 

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení? 

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu? 

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 

opatření? 

Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. 
Interpretace výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně 
implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 

poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23). 

Je vidět, že autorka si se studií dala práci a je má nakročeno dobrým směrem.  

Text místy má nedostatky, které ale pro bakalářskou práci jsou akceptovatelné. Např.:  

Kapitola „4.1 Demografické údaje a výzkumný soubor“ je nazvaná trochu nešťastně, když se 
podíváme, o čem je. Co je na tom demografického? Doba realizace a délka lekce nemá  dle mě 
s demografií ani souborem nic společného. 

Tamtéž: autorka příliš spoléhá na prezentace dat v tabulkách, ale textový doprovod je chudý. 

Obtížně se čtenáři text čte a vyžaduje trochu detektivní práci, aby informace dávaly smysl…  

Např. Tabulka 5 (str. 27): zasloužila by si lepší popis, chybí tam např., že je to v  hodinách (i když se 
to předpokládá). 

Uvedené příklady výtek jsou spíše míněny jako nasměrování pro psaní dalších prací v budoucnu.  

23 / max. 30 
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Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. 
Jsou diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. Autor bere v potaz společensko-
kulturní dopad práce (9-10). 

Bez komentáře. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Pojednává práce aktuální/praktický problém? 

Je práce přínosná z hlediska oboru? 

Obsahuje práce všechny klíčové části? 

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah? 

Je práce logicky uspořádána? 

Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro rozvoj oboru, zabývá se významným 
společenským problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni (12-15). 

 

15 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

Komentář oponenta / vedoucího práce (celkové 
shrnující hodnocení, poznámky) 

Viz výše. 
Nicméně chci dodat, že autorka prokázala, že je schopná zpracovat velmi různorodá data a vyvodit 
z nich relevantní závěry. 
Práci (i před některé výtky) hodnotím jako velmi zdařilou. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jak to tedy bylo s autorským vnosem (možná se mýlím), co by autorka napsala do práce 
v tomto ohledu nyní?  

2. Jak by autorka prezentovala soubor nyní? 

Body celkem 83 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně  

Datum  23/8/2016 

Jméno a příjmení, podpis   
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Instrukce pro posudky bakalářských prací: 
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. Případné slovní připomínky 

k jednotlivým položkám připojte k souhrnnému hodnocení, pro které je vyhrazeno pole formuláře na posledním listu 
posudku. 

2. Napište celkové shrnující hodnocení, včetně případných poznámek k jednotlivým položkám. 
3. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
4. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
5. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Instrukce pro posudky magisterských prací: 

1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů. 
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat.  
3. Napište celkové shrnující hodnocení. 
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě. 
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení. 
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA. 

 
Klasifikace práce podle bodového hodnocení  

Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce 

Výborně 100–81 100–86 
Velmi dobře 80–61 85–71 

Dobře 60–41 70–56 

 

 


