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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  

1. Souhlasíte bezvýhradně s tvrzením ze str. 23, 1. odst.:“ Normy jsou nepsaná pravidla 
chování…“? 

2. K metodě focus group – pracovala byste s jednou skupinou, nebo s více skupinami? 
Pokud s více skupinami, tak podle jakých kritérií byste je vytvářela? 

 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Mimořádně kvalitně zpracovaná obecně přehledová část práce, s logicky navazující 
tematickou strukturou a s potřebným metodickým ukončením.  Terminologicky precizní, 
stylisticky zdařilý text. 
V dané podobě formulace cíle výzkumného projektu nekoresponduje s výzkumnými 
otázkami (str. 38). Podle mého názoru chybí formulování cíle vztahujícího se k zamýšlenému 
šetření  (provedeném prostřednictvím připraveného nástroje), k němuž by se pak vztahovaly 

 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    

 



uvedené výzkumné otázky. Při popisu procesu aplikace metody focus group  (str. 40) 
nenacházím informaci o frekvenci (zvažovaném opakování) metody se skupinami probandů. 
Tento problém je zmíněn až v diskuzi. Navržená metodologie  výzkumu je relevantní 
k povaze zamýšleného šetření. Zpracování přílohy je poněkud „ve volnějším režimu“. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Obsahově i formálním zpracováním zdařilá práce, která se zabývá aktuálním tématem. 
Autorka prokázala solidní znalost domácí a zahraniční literatury a schopnost navrhnout 
výzkumný projekt orientovaný na danou tematiku. 
Doporučuji posuzovanou bakalářskou práci k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře  
 
 
V Praze dne 6.6.2017               Milan Rymeš 


