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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prokrastinace žáků na střední škole 
Jméno autora: Vendula Zavadilová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut  pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: PhDr. Jarmila Vobořilová 
Pracoviště oponenta práce: Institut pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Problematika prokrastinace se vyskytuje na všech typech škol, autorce se podařilo získat přehled o míře 
prokrastinace u žáků středních škol. 

 

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. 

Autorce se průkazně resp. přesvědčivě podařilo splnit zadání BP. 
 

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

V teoretické části autorka kompaktně charakterizuje problematiku prokrastinace na základě 
dostupných pramenů a ve výzkumné části podává na základě využití standardizované Layovy škály 
prokrastinace  přínosný obraz míry prokrastinace ve vzorku žáků středních škol. 

 

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 BP svědčí o potřebném dostatečně hlubokém zvládnutí a pochopení dané problematiky. 
Autorka adekvátně prezentuje nejnovější poznatky ke zvolené problematice. Výzkumná část 
představuje sondu na velmi slušné odborné úrovni, důkladně propracovanou na patřičné didaktické 
úrovni.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Předložená BP je zpracována pečlivě a kvalitně, její rozsah překračuje požadavek kladený na BP.   
 

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. 

Vybrané zdroje představují reprezentativní soubor pramenů ke studiu dané problematiky. Citační etika 
a citační zvyklosti byly svědomitě dodrženy. 
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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 zručnost i apod. 

Nesporným kladem práce je důkladná analýza výsledků dotazníkového šetření spolu se závěrečnou 
diskusí. Autorka dochází k zajímavým poznatkům, které jsou přínosem nejen pro pedagogické 
pracovníky, ale i pro rodiče a veřejnost. 

 
 
 

 

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. 
 

Předložená BP vykazuje řadu pozitiv, k nimž patří zejména kvalitní výklad prokrastinace v teoretické části 
práce, pečlivě provedené a vyhodnocené empirické šetření a profesionální charakter celé BP. 
 
Autorku BP doporučuji požádat v rámci obhajoby o nastínění svých záměrů v prezentaci a využití práce a 
jejích poznatků. Naskytuje se možnost pokračovat v analýze příčin prokrastinace, zamyšlením nad volními 
vlastnosti jako odpovědnost, vytrvalost, spolehlivost, sebeovládání, svědomitost, sebekázeň, 
cílevědomost žáků a studentů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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