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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). 

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? 

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 
empirický základ je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v práci diskutován. Je 

10 / max. 20 



 

2 

 

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). 

15/ 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).  

20 / 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). 

8 / 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). 

 

10 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Práce si klade za cíl popsat školní preventivní program na konkrétní vybrané základní škole v ČR, 
porovnat jeho strukturu a obsah s doporučeními MŠMT, zhodnotit jeho silné a slabé stránky a 
připravit doporučení pro danou ZŠ, v jakých oblastech by bylo možné program zlepšit.  
 
Teoretická část shrnuje základní pojmy z oblasti prevence rizikového chování a podává přehled o 
doporučeních MŠMT k přípravě a realizaci tzv. školního preventivního programu. Práce uvádí odkazy 
na zdroje informací, využívá aktuálních publikovaných zdrojů. Teoretická část obsahuje velké 
množství citací dlouhých odstavců z původních zdrojů – při přehledu literatury bych doporučovala 
spíše čtenáři přetlumočit vlastními slovy, co literatura uvádí, a pokusit se o více kritický přístup 
k uváděným informacím, než jen kopírovat text z daných zdrojů. Citace z původních textů nejsou 
uváděny jednotně (někdy je použitá kurzíva, jindy ne). 
 
Úvod i další text, včetně Praktické části, bych doporučovala formulovat spíše neutrálně (např. cílem 
bylo…), v obou částech práce si dát více záležet na formulacích vět, aby se čtenář neztrácel (např. na 
s. 20 není jasné, o čem se mluví: „Je třeba pamatovat, že toto rizikové chování je většinou 
důsledkem jiných rizikových projevů a málokdy se jedná o příčinu rizikového chování.“). U některých 
popisovaných oblastí autorka sklouzává k uvádění hesel a bodů místo popisu stavu ve větách (s. 23). 
V přehledu jednotlivých forem rizikového chování (část 3.2.3), na které se zaměřuje primární 
prevence, je jako jeden z bodů uvedena Prevence v adiktologii (s. 24) – zde by mělo být uvedeno 
spíše „Užívání návykových látek“, případně další formy chování, které mohou vést k rozvoji 
závislosti. Část o užívání drog v obecné populaci (s. 24) je vzhledem k tématu práce zbytečná, stačí 
zhodnotit výskyt mezi žáky, resp. studenty. 
 
Někdy jsou informace zestručněny na úkor porozumění – na s. 24 je v části Prevence v adiktologii 
uvedeno „Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšířenou formu rizikového chování a z hlediska 
legislativy i složité, jsou rozsáhlé doporučení v příloze“ a následuje výčet zákonů a vyhlášek MŠMT 
bez dalšího vysvětlení souvislostí nebo sumarizace, čeho se legislativa týká. Není také jasné, v jaké 
příloze jsou uvedena doporučení – nejedná se o přílohu bakalářské práce. 



 

5 

 

Praktická část celkem srozumitelně popisuje cíle vlastního výzkumu a analyzuje konkrétní ŠPP dané 
školy. Měl by být však lépe popsán design a metodika výzkumu, jak konkrétně bude analýza 
probíhat; současně vůbec není jasné, proč bude výstupem mapa preventivních programů v regionu.  
 
Výzkumným souborem vlastního výzkumu není škola, ale jednotliví pracovníci školy. Je škoda, že ve 
vzorku, který je dotazován, chybí třídní učitelé, když metodiky MŠMT upozorňují na jejich důležitou 
roli v tom, že mají dobrý přehled o jednotlivých žácích a celém třídním kolektivu a mohou sehrát 
důležitou roli při časném záchytu rizikového chování. Ve vzorku chybí také učitelé občanské 
výchovy, ačkoliv při rozhovorech s ostatními účastníky vycházelo najevo, že realizace prevence na 
dané škole probíhá často prostřednictvím výuky předmětu Výchovy k občanství a zdraví (v rámci 
práce jsou používané různé názvy předmětu). 
 
Do Charakteristiky školy (část 5) by se hodil také podrobnější popis školy ve smyslu počtu tříd 
v jednotlivých ročnících, změna složení tříd od 6. ročníku, když přibydou žáci, co dojíždějí, a dále by 
bylo dobré se více zaměřit na specifika školy a charakteristiku tříd (jaké je zastoupení cizinců, 
menšin, počty žáků s individuálními vzdělávacími plány, zda jsou ve třídách asistenti učitele, zda 
škola podporuje inkluzi žáků) a také popsat, zda jsou některé třídy/ročníky v tomto směru jiné než 
ostatní a zda je nutný specifický přístup k některým třídám nebo ročníkům. V takovém případě by 
měl toto zohledňovat i ŠPP, který je připravován nebo aktualizován vždy pro daný rok. 
 
V praktické části již není nutné znovu popisovat, co má obsahovat ideální ŠPP podle metodiky 
MŠMT, bylo by vhodnější přímo popsat daný plán školy – zde by bylo pěkné mít tabulku, kde by bylo 
„odškrtnuto“, co splňuje podle doporučení MŠMT a co ne. Přínosný je popis, jakým tématům se 
věnuje pozornost v jednotlivých ročnících s uvedením předmětu, ve kterém se téma diskutuje, zde 
by se přímo hodil uvést Obrázek 4, který je ovšem uveden jen v Příloze, nikoliv v rámci vlastního 
textu.  
 
Velmi zajímavé by bylo také vybrat jednu třídu nebo ročník a podrobněji popsat, jak probíhala 
v daném školním roce prevence – kolik hodin bylo prevenci věnováno, jaká témata se diskutovala, 
kdo přednášel (učitel vs. externí organizace), jakou formou prevence probíhala (přednáška nebo 
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interaktivní program), zda je součástí preventivních aktivit i monitoring situace (zkušenosti dětí 
s vybranými formami rizikového chování, postoje dětí apod.). 
 
V části Vnitřní zdroje školy (s. 39) nejsou příliš přehledně popsáni aktéři, chtělo by to lépe vysvětlit 
roli jednotlivých osob na škole zapojených do prevence, způsob komunikace mezi nimi, postup při 
přípravě ŠPP apod. U Vnějších zdrojů chybí role krajského školského koordinátora prevence.  
U Krizového plánu není jasné, jestli má škola krizový plán jen pro případy šikany nebo se vztahuje na 
ostatní formy rizikového chování? 
 
V části Cíle ŠPP autorka celkem dobře hodnotí, zda je plán v souladu s metodickým doporučením, 
zde by se hodila kritika toho, že ŠPP např. nezohledňuje specifika některých ročníků, bylo by vhodné 
upozornit, že ŠPP by měl reflektovat aktuální výskyt problémů na škole (zde by se dalo provázat 
s informací získanou od výchovného poradce o tom, jaké problémy se ve škole řešily v předchozím 
školním roce). 
 
Diskuze správně upozorňuje na roli učitelů občanské výchovy, kteří jsou na dané škole realizátory 
prevence – škoda, že nebyli v rámci výzkumu taky dotázáni, stejně jako vybraní třídní učitelé, což by 
podalo lepší obrázek o praxi ve škole. Do Závěru by se hodil strukturovaný přehled konkrétních 
doporučení pro ŠPP pro příští rok – to by mohlo být více přínosné i pro danou školu, že by příprava 
ŠPP nebyla jen formálním krokem, který musí být splněn, protože je to požadavek MŠMT, ale více by 
vedlo k zamyšlení nad tím, jak plán připravit lépe. 
 
Formální připomínky: 
U webových odkazů by mělo být vždy uvedeno datum stažení. 
Některé odkazy na literaturu nejsou uvedeny v textu, ale jsou jen v seznamu literatury (např. 
Petrenko, Majer). Občas je matoucí, o jaký zdroj se jedná – v textu je např. uvedeno Jurystová a 
Charvát, ale v seznamu literatury Charvát a Jurystová. 
U odkazů typu Miovský a kol. (2015) – pokud je to editovaná kniha, mělo by být (Ed.), pokud ne, 
v seznamu literatury by měli být uvedeni všichni spoluautoři. Pokud jsou uváděny odkazy na 
stejného autora a rok, ale jde o různé zdroje, pak je nutné zdroje označit a) a b), aby se rozlišilo, a to 
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jak v textu, tak v seznamu literatury na konci. 
 
V textu doporučuji přímo odkazovat na uvedené obrázky, aby bylo jasné, k čemu konkrétně se 
obrázky vztahují a jakou mají souvislost s textem. Ke zvážení je také to, že některé obrázky jsou 
vlastně spíše tabulky. 
 
V textu se objevují gramatické chyby (čárky ve větách, i/y, vést/vézt, špatné koncovky pádů 
podstatných jmen), stálo by za to text před odevzdáním ještě jednou přečíst, případně nechat 
zkontrolovat třetí osobou. V některých částech by bylo vhodné lépe text formulovat, aby byl jasný a 
přehledný.  

Doplňující otázky k obhajobě 1. Proč se lišil obsah dotazníku/struktura rozhovoru pro různé účastníky výzkumu? Rozhovor 
s ředitelem pokrýval řadu témat navíc (jednotlivé formy rizikového chování, dotaz na to, jak 
probíhá tvorba školního preventivního programu na aktuální rok), zatímco dotazník pro 
školního metodika prevence byl v tomto směru kratší, i když je za prevenci na škole primárně 
zodpovědný. 

2. Jak by se dal shrnout ŠPP dané školy (silné a slabé stránky), jak by se data shrnout 
doporučení pro školu pro příští rok? 

Body celkem 68 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci ne/doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně / velmi dobře / dobře 

Datum  29. května 2018 

Jméno a příjmení, podpis Mgr. Pavla Chomynová 
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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 

 

 


