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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Alkohol a studenti středních škol 
Jméno autora: Milan Zinzer 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení   pedagogických   a psychologických studií 
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení   pedagogických  a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání snadné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Aktuální problematika, je častým výzkumným tématem 

Splnění zadání splněno 
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. 

Předložená BP splňuje zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D-uspokojivě 
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. 
Autor bakalářské práce konzultoval v závěrečné fázi zpracování. 

 

Odborná úroveň C-dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor zpracoval dané téma na průměrné úrovni, jak v teoretické, tak v empirické části BP. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D-uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah BP odpovídá normě, jazyková úroveň vykazuje pravopisná i stylistická opomenutí. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C-dobře 
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. 
Autor se opírá o současné odborné zdroje, korektně cituje, rozsah literatury je na základní úrovni. 
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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. 
Cílem BP bylo popsat a analyzovat, zda a v jaké míře konzumují dotazovaní žáci dané školy alkohol, jaké postoje k alkoholu 

zastávají, zda znají možnosti prevence zneužívání alkoholu a zda existují rozdíly mezi žáky 1. a 4 ročníků dané školy. Autor 

také zjišťoval, zda škola reflektuje daný problém a organizuje preventivní programy. Tento cíl byl splněn, s tím, že analytický 

vklad autora mohl být důkladnější a podrobnější. 

 

  
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Práci hodnotím jako průměrnou s tím, že nese znaky povrchního přístupu ke zpracování, jak v rovině odborné, tak 
v rovině formální. 

Bakalářská práce byla zkontrolována antiplagiátorským programem. 

BP hodnotím stupněm C-dobře. 
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