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Oponent práce  

 
 

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). 

Abstrakt koresponduje s obsahem práce, je přiměřený. 

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? 

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). 

Autorka používá aktuální českou literaturu, řádně ji cituje, teoretická část práce má kompilativní 
charakter. 10 / 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? 

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

Cíle práce jsou jasně stanoveny a v závěru zodpovězeny. Práce se pohybuje na pomezí práce 
kazuistické a výzkumné, neboť prezentuje případovou studii jedné školy, u níž evaluuje úroveň 
dokumentace a částečně i realizované prevence a spolupráce jednotlivých aktérů (vedení a 
školní poradenské pracoviště). Rozsahem se jedná o malou sondu, je však vystavěna logicky a 
bylo by možno ji replikovat. Použitým metodám a postupům lze porozumět. 

 

10/ 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? 

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

Jedná se o malou sondu, která však není zcela vyčerpána, neboť jak autorka sama přiznává, 
s některými významnými aktéry na poli prevence rozhovory vedeny nebyly.  

Také data z rozhovorů mají spíše popisný charakter, chybí hlubší analýza. 

Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a závěry jsou korektní.  

Z práce je patrná tendence chyby sdělovat šetrně.  

Oceňuji praktická doporučení pro školu, co mohou zlepšit ve svém ŠPP. 

Výstupy nejsou diskutovány s podobnými evaluacemi či výzkumy. 

16/ max. 30 

Etické aspekty práce 

Byly vzaty v úvahu etické otázky? 

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu? 

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

 8 / max. 10 
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Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti? 

 

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? 

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) 

Praxe je přínosná zejména pro konkrétní školu a její dokumentaci. Jedná se o praktický a 
aktuální problém v kontextu oboru primární prevence rizikového chování. 

Logika práce je srozumitelná. 

 

8 / max. 15 
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Celkové hodnocení úrovně práce 
 

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

Studentka se pokusila o evaluaci realizované prevence na konkrétní škole. Podařilo se jí to dobře na 
úrovni analyzovaných dokumentů. Méně se toho dozvídáme o skutečně realizované prevenci 
(Podle čeho vybírají programy? Co přesně dělají z oblasti prevence učitelé ve svých předmětech – 
víme, co je prezentováno „na papíře“ ve velmi obecné rovině, nevíme, co přesně dělají, apod.)  
Také analýza rozhovorů přináší popis dobré spolupráce, ale ne skutečnou analýzu, co kdo dělá, zda 
jsou reálné překryvy apod..  
Silnou stránkou práce je dobrá orientace v současné české literatuře a legislativě k tématu. 
Dalším pozitivem je praktické využití pro konkrétní školu. 
Slabinou je malá hloubka analýz a možná též snaha školu „neurazit“ (např. údajně mají desky, kam 
události zapisují, ale už nikdo neanalyzuje, co v nich je apod.). 
Autorce také unikly některé drobné chyby – např. velikost písma, či prezentace faktu, že rizikového 
chování je 5+2 typů.   

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jaká doporučení byste formulovala směrem k praktické realizaci prevence na škole a k práci 
preventivního týmu (ne k dokumentaci). 

2. Co by práci mohly přinést další rozhovory s učiteli „občankáři“ či s vedoucí oborové komise. 

Body celkem 57 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím dobře 

Datum  31.5.2018 
Jméno a příjmení, podpis Veronika Pavlas Martanová  

 
 
  
 


