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Zvolené téma, práce s podklady, formální a stylistická úroveň práce:  

 Autorka zvolila pro svou práci netradiční téma z oblasti psychologie, převážně sociální a 

pedagogické psychologie. Téma považuji za poměrně originální, související s autorčiným 

profesním zaměřením. Proto je jí evidentně i osobně blízké, což nicméně nepovažuji za škodu, 

protože si dle mého názoru s tímto faktem velmi dobře dokázala poradit a nezatížila práci 

přílišnou blízkostí k tématu a přehnaným osobním zaujetím. Domnívám se, že si dovedla udržet 

patřičný odstup a vhodně skloubit odborný pohled s osobní zkušeností.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, v teoretické části autorka čerpá z celé 

řady odborných zdrojů, včetně cizojazyčných, jejich počet považuji za dostatečný. Úroveň práce s 

odbornými zdroji je na dobré úrovni, autorka prokazuje schopnost kritické práce s literaturou.  

Po formální a stylistické stránce je práce na velmi vysoké úrovni, autorka se dovede velmi 

pěkně vyjadřovat, formulovat myšlenky, citovat autory. Práce má přehledné, logické členění. V 

tomto ohledu bych vytkla jen fakt, že celkově je práce značně rozsáhlá, zejména praktická část, 

celkově se rozsahem vymyká obvyklému rozsahu požadovanému pro bakalářskou práci.  

Za mírně nezvyklé považuji také tučné zabarvování některých pojmů nebo částí vět 

(podstatných informací). I když to u tohoto typu prací není obvyklé, musím připustit, že to může 

čtenáři usnadnit rychlou orientaci v textu. 

 

Zpracování tématu, obsah práce: 

Téma považuji za dobře uchopené a kvalitně zpracované. V teoretické části se autorka 

věnuje tématu kázně, jeho vymezení a uchopení v různých sociálně-psychologických 

souvislostech. Domnívám se, že některé kapitoly jsou možná až nadbytečné, nemají přímý vztah 

k tématu a vzhledem k celkovému rozsahu práce bych je vypustila nebo minimálně výrazně 

zestručnila (např. části kap 3 – kapitoly 3.1, 3.2 a 3.3 o socializaci a sociálním učení nesouvisí 

přímo s tématem kázně a jsou zbytečně podrobné; taktéž kapitola 4 – podkapitoly o 

schopnostech, tvořivosti, emoční inteligenci atd. - jsou sice zajímavě zpracované, nicméně 

vztahují se k tématu jen okrajově – resp. autorka je nedává v textu přímo do souvislosti s tématem 

kázně a jsou zbytečně rozsáhlé). Na závěr teoretické části postrádám její celkové shrnutí a 

uzavření a ukotvení tématu. 

V praktické části autorka popisuje vlastní průzkum mezi učiteli a žáky dvou ZUŠ. Za 

nevhodné považuji uvedení plné adresy škol včetně uvedení plného jména ředitelky jedné z nich 

(z důvodu ochrany soukromí a anonymity respondentů bych doporučovala uvést pouze obecné 

zařazení škol bez možnosti jejich bližší identifikace).  

Popis zadávání dotazníku a hledání respondentů považuji možná za zbytečně podrobný. 

Oceňuji nicméně pečlivé zpracování, přehlednou prezentaci výsledků a zejména jejich komentáře, 

analýzu získaných dat a srovnávání mezi oběma dotazníky (pro žáky a pro učitele) i vlastní 

hodnocení. Je zřejmé, že si autorka dala velkou práci se sestavením dotazníků i jejich následným 

zpracováním a snažila se vytěžit z nich maximum výstupů vzhledem ke svému tématu.  



 

Konečné hodnocení: 

Celkově považuji bakalářskou práci Jitky Horáčková s názvem „Role kázně u současných 

žáků v ZUŠ“ za velmi zdařilou, autorka prokazuje, že je schopná kriticky pracovat s odbornými 

zdroji, má dobré vyjadřovací a stylistické schopnosti, je iniciativní a tvořivá, je schopná sestavit a 

zpracovat kvalitní dotazníkový průzkum. Z toho důvodu a s ohledem na výše zmíněné výtky 

navrhuji práci k obhajobě s hodnocením A-B. (výtečně - velmi dobře). 

 

 

 

PhDr. Soňa Třísková,  

oponent práce      

V Praze, 19.6.2017 


