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Formální hlediska práce 

 
 

 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    

 



 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 
1) Z textu mi není zcela jasné využití dotazníku v praxi (komu je nástroj určen). Zejména mě 
mate věta ze st. 33: „Domnívám se, že je důležité vytvořit i nástroj, kterým by i rodiče mohli 
identifikovat rizikové faktory v rodině, a prostřednictvím čehož by mohla být dospívajícímu 
poskytnuta efektivní prevence.“  Znamená to, že se jedná o nástroj pro rodiče, kteří by na 
základě výsledku dotazníku začali sami o sobě uvažovat jako o rizikové rodině? O takovém 
využití bych měl jisté pochybnosti. Smysluplněji mi zní myšlenka, že nástroj bude využíván    
„v případech, kdy odborník potřebuje vhled do rizik rodiny“ (st. 33). V dotazníku jsou 
shromažďovány poměrně důvěrné informace, bylo by tedy dobré specifikovat, jací odborníci 
mohou takové údaje shromažďovat? 
 
2) Jako podstatný problém případného praktického využití itineráře vnímám riziko sociální 
desirability při vyplňování, o němž se autorka správně zmiňuje v kapitole „Limity návrhu 
projektu“ Jedním ze způsobů, jakým se s tímto problémem vyrovnává, je anonymizace dat. 
Tento způsob prevence desirability je ovšem možný pouze při sběru výzkumných dat. Při 
využití v praxi nelze itinerář smysluplně využít bez znalosti konkrétního respondenta. Jaké 
další způsoby prevence desirability lze použít v případě neanonymního vyplňování?  
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Práce je propracována velmi detailně, vyskytují se jen marginální nepřesnosti, mezi něž patří 
např. výrok: „Mezi školy budou zařazena víceletá gymnázia, základní školy a waldorfské 
základní školy, aby byly postihnuty všechny typy základního vzdělávání.“ (st. 34) Takto 
uvedený výčet nezahrnuje všechny typy vzdělávání (soukromé školy, základní školy speciální, 
praktické školy). Právě žáci praktických škol by byli jistě vhodným doplněním výběrového 
vzorku. 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Oceňuji zejména praktickou přínosnost zamýšleného projektu. V případě potvrzení validity a 
reliability navrženého inventáře by se z něj mohl stát cenný orientační nástroj pro prevenci 
užívání návykových látek. Za povšimnutí rovněž stojí propracovanost teoretické části.  
Doporučuji k obhajobě. 
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