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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?	

Nedostatečná	úroveň	–	abstrakt	postrádá	jasné	sdělení	(0	bodů).	

Dobrá	 úroveň	 –	 abstrakt	 je	 neúplný	 nebo	 v	 něm	 chybí	 jeden	 či	 více	 klíčových	 částí	 nebo	 není	
konzistentní	s	cílem,	strukturou	práce	či	diskutovaných	poznatků	(1-2).	

Velmi	dobrá	úroveň	–	abstrakt	obsahuje	všechny	položky,	ale:	jeho	vypovídací	hodnota	je	slabá,	
je	příliš	dlouhý,	je	matoucí	(3-4).	

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

4	/	max.	5	

Odůvodnění	a	rešerše	odborné	literatury	

Je	zdůvodnění	práce	logické?	

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

Je	zvolená	literatura	aktuální?	

Je	použitá	literatura	řádně	citována?	

Je	použitá	argumentace	prezentována	
standardním	způsobem?	

Byl	dosavadní	výzkum	podroben	kritice?	

Nedostatečná	 úroveň	 –	 odůvodnění	 nebo	 rešerše	 chybí,	 význam/přínos	 práce	 je	 pochybný,	
neposkytuje	 odpovídající	 oporu	 pro	 tvrzení	 autora,	 chybí	 přehled	 předešlých	 výzkumů	 a/nebo	
nekriticky	přejat,	reference	na	práci	jiných	autorů	je	nepřiměřená	(0-4).	

Dobrá	úroveň	–	pro	zpracování	diskutovaného	tématu	byla	vybrána	adekvátní	odborná	literatura.	
V	 práci	 je	 referováno	 k	odpovídající	 empirické	 nebo	 teoretické	 bázi.	 Byla	 provedena	 rešerše	
předešlých	 výzkumů	 (ale	 jenom	 nebo	 v	 převážné	 míře	 českých),	 na	 něž	 je	 v	 práci	 správně	
referováno	(5-10).	

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	

10/	max.	20	
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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).	

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?	

Nedostatečná	 úroveň	–	 výrazné	 problémy	 ve	 výběru	 nebo	 popisu	 jedné	 nebo	 více	 částí	 práce,	
zvolené	metody	neodpovídají	cílům,	otázkám	či	hypotézám	(0-4).	

Dobrá	úroveň	 –	 základní	 části	práce	 jsou	popsány	na	dostatečné	úrovni	 a	umožňují	porozumět	
použitým	metodám	a	postupům	(5-10).	

Velmi	 dobrá	 úroveň	 –	 všechny	 použité	 klíčové	 metody	 a	 postupy	 jsou	 podrobně	 popsány	 a	
odpovídají	současné	vědecké	praxi	(11-15).	

Výborná	úroveň	 –	 všechny	použité	 klíčové	metody	 a	 postupy	 jsou	podrobně	popsány	 a	 splňují	
nároky	na	vědeckou	práci,	mohou	být	inovativní	a	pro	obor	přínosné	(16-20).	

5/	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?	

Nedostatečná	úroveň	–	výrazné	problémy	s	prezentací	nebo	s	interpretací	výsledků	(0-8).	

Dobrá	úroveň	–	prezentované	výsledky	jsou	vnitřně	konzistentní.	Některé	 interpretace	výsledků	
jsou	přiměřené.	Práce	zmiňuje	některé	z	jejích	hlavních	slabých	a	silných	stránek	(9-16).	

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).	

Výborná	 úroveň	 –	 výsledky	 prezentovány	 srozumitelně	 a	 jeví	 se	 jako	 správné.	 Správná	
interpretace	 výsledků	 je	 provedena	 s	kritickým	 zohledněním	možných	 alternativních	 vysvětlení.	
Jsou	diskutovány	slabé	i	silné	stránky	práce	včetně	implikací	pro	interpretace	poznatků.	Výsledky	
jsou	diskutovány	v	kontextu	dalších	výzkumů	a	zdůrazňují	přínos	k	rozvoji	vědomostí	(nebo	vývoji	
nových	technik	a	postupů).	Jsou	učiněna	jasná	a	odpovídající	doporučení	pro	další	výzkum	nebo	
opatření	(24-30).		

15	/	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?	

	

Nedostatečná	 úroveň	 –	 etické	 otázky	 jsou	 opominuty,	 etická	 pravidla	 výzkumu	 a	 ochrana	
osobních	údajů	nejsou	respektována	nebo	jsou	nedostatečně	ošetřena	(0-2).	

Dobrá	 úroveň	 –	 práce	 diskutuje	 etická	 pravidla	 a	 ošetřuje	 zájmy	 účastníků	 výzkumu,	 nicméně	
z	etického	hlediska	vykazuje	nedostatky,	které	ale	nejsou	zásadního	charakteru	(3-5).	

Velmi	dobrá	úroveň	–	práce	diskutuje	etická	pravidla	a	ošetřuje	zájmy	účastníků	výzkumu	(6-8).	

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).	

7/	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?	

Nedostatečná	úroveň	–	práce	 se	nezabývá	 společensky	aktuálním	nebo	praktickým	problémem	
nebo	není	 na	odpovídající	 úrovni	 zpracována	a	 vnitřně	uspořádána,	 např.	 chybí	 některá	 z	jejích	
klíčových	částí,	neodpovídá	rozsahem	požadavkům	či	je	nelogicky	uspořádána	(0-3).	

Dobrá	úroveň	 –	práce	pojednává	alespoň	 částečně	aktuální	nebo	praktický	problém	v	kontextu	
oboru.	Text	je	z	hlediska	obsahového	i	formálního	bez	zásadních	pochybení,	práce	je	úplná	a	má	
jasnou	strukturu	(4-7).	

Velmi	 dobrá	 úroveň	 –	 práce	 pojednává	 aktuální	 a	 praktický	 problém	 v	 kontextu	 oboru.	 Je	
zpracována	na	velmi	dobré	úrovni,	text	je	vhodně	členěn	a	jsou	dodrženy	všechny	zásady	logické	i	
formální	strukturace	textu	(8-11)	

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

	

8/	max.	15	
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Celkové	hodnocení	úrovně	práce	
	

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

Bakalářská	práce	studentky	se	zabývá	praktickým	i	aktuálním	tématem.	Autorka	prokázala,	že	
dokáže	aplikovat	vědecké	poznatky	a	kompilovat	vědecký	text.	Úroveň	práce	ale	snižuje	
nedostatečný	popis	metodologie		a	srovnání	výsledků	se	současným	stavem	poznání	v	části	diskuze.	
Při	lepším	ošetření	konkrétních	nedostatků,	které	jsou	dále	vyjmenovány,	by	práce	mohla	mít	velmi	
dobrou	úroveň.	V	práci	nebyly	shledány	natolik	závažné	nedostatky	aby	nemohla	být	doporučena	
k	obhajobě.	
	
Komentáře	ke	konkrétním	položkám:	
Abstrakt	považuji	vzhledem	k	celkové	kvalitě	práce	za	velmi	zdařilý.	Je	stručný,	přehledný	a	je	jen	
škodou	bakalářské	práce,	že	jeho	strukturu	úplně	nerespektuje	ve	svém	vlastním	obsahu.		
	
Teoretický	úvod	je	příliš	dlouhý	a	obsahuje	kapitoly,	které	se	nezdají	pro	práci	relevantní,	neboť	se	
k	nim	autorka	dále	v	textu	nevrací,	aby	tyto	poznatky	konfrontovala	s	výsledky	své	práce.	Konkrétně	
se	jedná	o	kapitoly	2.1.3	a	2.1.5	(teorie	Preventivní	olivy).	Doporučuji	nepoužívat	dlouhé	přímé	
citace	a	namísto	toho	raději	citaci	přeformulovat	do	souvislého	textu.	Vzhledem	k	velikosti	
společenství	oborníků,	kteří	se	věnují	primární	prevenci	v	ČR,	by	bylo	vhodné	čerpat	více	ze	
zahraničních	zdrojů,	neboť	nyní	jsou	v	teoretické	části	citováni	hlavně	odborníci	autorkou	řazených	
především	k	odpůrcům	projektu	Revolution	train	(RT).	Kapitola	2.2.3	Prohlídka	vlaku,	ač		ji	považuji	
za	poutavou	a	přínosnou	pro	pochopení	fungování	programu,	by	měla	být	zařazena	do	kapitoly	
Výsledky	jako	výsledek	zúčastněného	pozorování	a	tak	by	tyto	údaje	mohly	být	nadále	
konfrontovány	s	teoretickými	poznatky	a	její	provedení	by	tedy	mělo	být	náležitě	popsáno	
v	metodologické	kapitole.	Zbytek	teoretického	úvodu	je	zpracován	celkem	kvalitně,	vyzdvihuji	
především	srovnání	s	podobnými	zahraničními	projekty	(zde	je	nadbytečná	pasáž	o	původu	
informací)	a	prohlášení	odborníků,	a	dalších	subjektů	činných	v	oboru	primární	prevence.	
	
Cíle	práce	a	výzkumné	otázky	jsou	stanoveny	přiměřeně	tématu	a	v	průběhu	práce	byly	splněny	a	
odpovězeny	uspokojivě.	Při	evaluaci	preventivních	programů	se	využívá	široká	škála	kvantitativních	i	
kvalitativních	metod	a	technik	a	tedy	nevidím	problém	ve	využití	více	metod,	odůvodnění	výběru	
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zrovna	těchto	metod	není	textu	jasné.	Z	tohoto	pohledu	je	největším	přínosem	zhodnocení	projektu	
RT	dle	Standardů	odborné	způsobilosti,	které	ovšem	muselo	vycházet	pouze	z	neúplných	informací,	
což	autorka	práce	přiznává.	Celá	metodologická	kapitola	by	měla	být	vyčleněna	a	ne	sloučena	
s	kapitolou	výsledků.	Popis	metod	se	věnuje	především	polostrukturovaným	rozhovorům,	ale	
opomíjí	metody	přímého	pozorování	a	metody	srovnání	programu	se	Standardy	odborné	
způsobilosti,	což	i	ve	výsledcích	je	zmíněno	pouze	povrchově.	Zde	považuji	za	opravdu	stěžejní	
doplnit	odkud	konkrétně	data	pocházela,	což	by	mohlo	být	strukturováno	např.	pomocí	tabulky.	
Nástroj	používaný	při	akreditaci	preventivních	programů	také	není	popsán	(mohl	být	alespoň	
součástí	příloh).	Samotný	popis	metod	analýzy	dat	je	nedostatečný,	chybí	kompletně	odkazy	na	
zdroje	o	použitých	analytických	metodách.	Toto	společně	se	způsobem	prezentace	výsledků	
rozhovorů	ve	čtenáři	vytváří	dojem,	že	data	byla	analyzována	spíše	kvantitativně,	nežli	kvalitativně,	
kde	chybí	analýza	vyšších	obsahových	konstruktů	rozhovorů.	Také	není	jasné	zdali	pedagogové	
působí	jako	metodici	prevence	a	zdali	se	názory	na	program	liší	dle	toho	zdali	sami	pedagogové	mají	
zkušenost	s	poskytováním	PP.	Interpretaci	výsledků	hodnotím	kladně	hlavně	za	přehlednost,	
výsledky	jsou	však	prezentovány	povrchově,	jak	již	bylo	zmíněno	výše.	Chybí	především	hlubší	
náhledy	do	názorů	pedagogů.	Čtenáři	by	mělo	být	umožněno	pochopit,	proč	pedagogové	vidí	
program	tak	pozitivně.	Pomohlo	by	obohacení	textu	o	přímé	anonymní	citace.	Srovnání	programu	
RT	se	standardy	odborné	způsobilosti	chybí	detailní	zpracování	zdrojů	informací.	
	
Diskuze	nad	výsledky	je	kvalitní	ve	shrnutí	poznatků	a	nastínění	možných	negativ	práce.	Chybí	zde	
však	napojení	na	teoretický	konstrukt	a	přímá	konfrontace	výsledků	práce	s	teoretickými	poznatky.	
Závěrečná	doporučení	by	právě	měla	zaznít	v	diskuzi	na	základě	konfrontace	dosažených	výsledků	
v	kontrastu	již	se	známými	fakty	z	teoretické	části.	Doporučení	by	neměla	být	uvedena	subjektivním	
tvrzením	„dle	mého	názoru“	ale	dle	výsledků	studie,	které	jsou	přeci	objektivní	a	nestranné.	Na	
závěr	si	dovolím	poznámku	ke	kapitole	zdroje,	kde	by	citace	měly	být	řazeny	abecedně.	Všeobecně	
doporučuji	více	citovat	zahraniční	zdroje.	
	
Etické	aspekty	studie	byly	dobře	ošetřeny	kvalitně	zpracovaným	informovaným	souhlasem.	Sama	o	
sobě	nevidím	žádný	přínos	ve	zveřejňování	jmen	respondentů,	i	když	k	jeho	zveřejnění	dali	souhlas.	
Není	jasné,	zdali	měli	citovaní	možnost	výslednou	podobu	jejich	zmínění	odsouhlasit	před	
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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	

	

	


