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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řešení záškoláctví na základních školách na Rychnovsku 
Jméno autora: Jana Šulcová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: PhDr. Lenka Emrová 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce ověřit si, zda postupy při řešení záškoláctví na vybraných základních školách jsou v souladu s 
platnými metodickými pokyny a dalšími předpisy a zda jsou efektivní, prostřednictvím rozhovorů se 6 
respondenty považuji za průměrně náročné.  

 

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. 

Bakalandka spnila cíle své práce. V teoretické části velmi podrobně prozkoumala dostupnou literaturu k tomuto tématu. V 
empirické části provedla šetření mezi 6 výchovnými poradci, na základě čehož dosáhla odpovědí na stanovené výzkumné 
otázky.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení považuji za vhodný, otázkou je zda zvolený vzorek je dostatečně reprezentativní.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část práce velmi podrobně zkoumá problematiku rizikového chování se zaměřením na záškoláctví, které je 
detailně popsáno z hlediska typů, příčin a způsobů řešení. Bakalandka velmi široce a zároveň poměrně detailně popsala 
zkoumanou problematiku, čerpala z velkého množství zdrojů, čemuž také odpovídá rozsah teoretické části BP.  
Empirická část práce rovněž odpovídá požadavkům na BP, metodika je vhodně zvolena a popsána: jsou stanoveny VO, 
popsán způsob výběru vzorku, způsob sběru dat a jejich vyhodnocení, včetně navržení opatření pro zefektivnění.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce přesahuje požadavky na BP. Práce je psána odborným stylem, pečlivě, bez chyb a formálně správně.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Autorka pracovala s velkým počtem knižních zdrojů (33 citovaných autorů). Pokud neuvádí v textu číselný 
odkaz, pak harvardský styl doporučuje uvádět rok vydání za autora v soupisu literatury. Odkazy v textu a soupis 
literatury je uváděn jednotně.  
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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. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí 
 
Práci hodnotím jak velmi kvalitně a pečlivě zpracovanou.  
 
 
O jaký typ výběru vzorku ve Vašem výzkumu se jednalo? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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