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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání přepokládá vytvoření ucelené teoreticko-empirické studie a zpracování kvalitativní výzkumné sondy.

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo splněno ve většině podstatných aspektů. Chybí rozpracování doporučení do praxe.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Student pravidelně konzultoval, reagoval na připomínky a zvládl i samostatné zpracování dat včetně jejich interpretace.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Teoretická část práce má ucelený charakter, výzkumná sonda prostřednictvím polo strukturovaných rozhovorů objasňuje
zajímavé aspekty realizace preventivních programů na školách. Výzkumná sonda je metodologicky zvládnuta. Výzkumné
otázky jsou adekvátně zodpovězeny. Chybí doporučení do praxe.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psána adekvátním odborným stylem, bez stylistických nedostatků, formální stránka je příkladná.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Práce je založena na dostatečném spektru relevantních odborných zdrojů, citace jsou korektní.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Předložená práce je ucelenou studií na zvolené téma. Její předností je logická struktura, přehlednost teoretických
východisek a zvládnutí kvalitativní výzkumné sondy objasňující realitu školní prevence z pohledu metodiků. Po
stránce metodologické je sonda dobře zvládnuta, bakalant zde projevil schopnost analýzy a interpretace dat,
zároveň si je vědom limitů provedeného výzkumu.
Otázka k obhajobě: jaká doporučení pro praxi středních odborných škol plynou ze zjištěných dat?
Závěrečnou bakalářskou práci hodnotím v případě úspěšné obhajoby klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 5.6.2018

Podpis: Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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