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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Předložená bakalářská práce rozpracovává problematiku mezilidských vztahů. Téma práce 

považuji za zajímavé a přínosné. Cílem bakalářské práce je, podle autorky, zjistit, jaká je 

informovanost žáků posledních ročníků středních škol o problematice negativních mezilidských 

vztahů a následně pak navrhnout případná doporučení pro školy, která by zvýšila informovanost 

a celkové povědomí žáků. Autorka prokázala dostatečnou schopnost práce s literaturou. Práce 

má charakter souvislého textu, autorka vychází z adekvátního počtu řádně citovaných zdrojů. 

Bylo by však vhodné, kdyby autorka více porovnávala názory a pohledy jednotlivých autorů. 

Praktická část práce je zpracována pomocí dotazníkového šetření mezi studenty středních škol. 

Pozitivním faktem je, že autorka provedla pilotní šetření. Hlavní šetření čítající 50 respondentů 

je řádně vyhodnoceno. Výsledy jsou dostatečně okomentovány a doplněny graficky. Autorka 

provedla i doplňující dotazníkové šetření mezi zaměstnanci školy – 20 respondentů. Autorkou 

formulovaná doporučení lze považovat za relevantní a dostatečně podepřená získanými 

poznatky.  Pozitivně lze hodnotit provázanost teoretické a praktické části, která se ukazuje i tím, 

že autorka se v rámci doporučení odkazuje na získané teoretické poznatky. Výzkumný 

předpoklad: Žáci posledních ročníků středních škol nemají dostatečné povědomí a nejsou 

informováni o problematice mezilidských vztahů, je zodpovězen. Závěry práce jsou dobře 

formulovány. Cíl práce lze považovat za splněný. 

Autorka přistoupila ke zpracování tématu se zřetelným zanícením o zvolenou problematiku.  

Práce po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené na bakalářský úkol. 

Doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, samostatnost, 

komunikace s vedoucím práce, 

originalita) 

x      

Jazyková úroveň (pravopis, stylistika, 

práce s odborným jazykem) 
 x     

Práce s odbornou literaturou  a 

prameny (citace, parafráze, dodržení 

normy ČSN ISO 690, teoretické zázemí 

autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování (členění 

práce, průvodní  a poznámkový aparát, 

přílohy, grafika atd.) 

 x     

Adekvátnost využitých metod práce  x     

Splnění cílů práce  x     
Vyváženost teoretické a praktické části, 

vzájemná návaznost jednotlivých 

kapitol  a subkapitol 
x      

Odborný přínos práce  x     

Využitelnost práce v praxi  x     

Prezentace závěrů  x     

Navrhovaná výsledná klasifikace 

BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

1. Proč jste si zvolila dané téma a v čem vidíte hlavní přínos své práce. 

2. Jaké je Vaše zásadní doporučení a proč. 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:  6.5.2015    Podpis:   


