
 

1 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Evaluace projektu Revolution Train 

Autor Jana Kunášková 

Vedoucí práce Mgr. PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.   

Oponent práce Mgr. Eva Drápalová 

 
 

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). 

5 / 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? 

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. 

  

15 / max. 20 
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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? 

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

 

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.  

 

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). 

9 / 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 velmi dobré akademické úrovni (12-15).  

 

12 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Zdůvodnění práce je logické, téma zvoleno velmi odvážně a objektivní náhled na kontraverzní preventivní 
program je pro obor velmi užitečnou studií. 

Veškerá literatura je aktuální a poctivě citována. Dosavadní výzkum je podroben kritické úvaze. Přivítala 
bych více relevantních informací k podobným preventivním programům v zahraničí.   
 
Jasně jsou stanoveny výzkumné otázky, které jsou zodpovězeny. Autorka se snaží postihnout celou šíři 
pohledů na program, jejich hloubka zpracování je však velmi rozdílná. Například hodnocení programu 
dětmi – tuto část by bylo vhodné buď úplně vynechat, nebo naopak rozvést v tom smyslu – jaká data se 
sbírají, že se zřejmě jedná o hodnocení spokojenosti ne efektivity. Práce obsahuje pouze citaci z webu 
programu o spokojenosti. Zároveň je v příloze komplexní dotazník pro děti, který děti údajně vyplňují – ale 
vůbec se nedozvídáme, co se s daty děje.   

Práce má logickou strukturu. 
 
Slabé a silné stránky práce jsou diskutovány včetně implikací pro interpretace poznatků. Práce demonstruje 
porozumění implikacím diskutovaných poznatků pro další opatření – velmi kvalitně navrhuje opatření pro 
zkvalitnění programu Revolution Train. 

Autorka nahlédla diskutovaný / kontraverzní preventivní program ze všech zásadních klíčových oblastí. 
Pustila se odvážně do tématu, o kterém bylo již od počátku jasné, že nebude jednoduché ani po 
metodologické stránce ani v otázce sběru dat – například získání přístupu k realizátorům programu a 
informací od nich bylo velmi obtížné a vyžadovalo osobní nasazení. 

Autorka logicky uspořádala komplexní data, která mohou pomoci učitelům či školním metodikům prevence 
najít na jednom místě těžko dostupná data a udělat si objektivnější názor. 

 
Shrnutí: 
Práce není metodologicky úplně vyvážená, v různých aspektech sleduje téma do různé hloubky, obsahuje 
několik drobných nejasností (např. o reálné době trvání programu, které se liší na různých místech). To je 
její slabinou.  
Zároveň se jedná o mimořádně užitečnou práci, která poskytuje objektivní informaci z reálného terénu: 
tedy, že přestože známe základní parametry efektivních programů (a autorka je zde představuje) a 
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přestože funguje systém certifikací v primární prevence, může paralelně s tím v praxi fungovat program, 
který je velmi nákladný, certifikaci nemá, jeho efekt je nejistý, ale učitelé ho vyhledávají a nenahlíží jeho 
rizika a ministerstvo zahraničí ho prezentuje jako příklad dobré praxe a mnohá města ho bohatě financují. 
Autorka osvětluje několik důvodů, proč tomu tak je. Tyto poznatky lze využít pro další edukaci terénu.   
Velmi oceňuji, že autorka našla odvahu téma zpracovat, její počin je v tomto ohledu velmi užitečný pro 
další výzkum, edukaci pedagogů i zkvalitňování daného programu. Přínosné by bylo též přepracování 
práce do formy časopiseckého článku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jmenujte pět klíčových aspektů, které by měl realizátor programu naplnit, aby se mohl ucházet o 
certifikaci svého preventivního programu. 

2. Proč se domníváte, že je program tak vřele přijímán pedagogy. V čem by měli být edukováni, aby byl 
jejich názor objektivnější? 

Body celkem 78 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře  

Datum  19.8.2017 

Jméno a příjmení, podpis Veronika Pavlas Martanová  
 

 
 
 


