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Struktura a úroveň práce:   Autor při zpracování práce volí objektivistický přístup s využitím 

deskripce. Struktura práce je promyšlená a logicky členěná do čtyř teoretických a jedné kapitoly 

výzkumné. Autor postupuje deduktivní metodou, tedy od popisu objektivních společenských podmínek 

přechází k popisu fungování jednotlivých prvků. Díky tomu má práce charakter popisně-informativní a 

naplňuje tím stanovený cíl práce. Teoretická část je tematicky a obsahově propojena s částí 

výzkumnou. Tzn. že výsledky výzkumu dávají přímé odpovědi na teoretická východiska. Výzkumné 

šetření je zpracováno velmi pečlivě a jsou v něm dodržována zásadní a základní pravidla. Jasně je 

stanovena výzkumná otázka, hypotézy jsou logicky stanoveny a také zdůvodněny. 

Výsledek antiplagiátorské kontroly eVKSP: Zjištěná shoda 2%. Po prověření zjištěných shod je 

možné konstatovat, že se jedná o shody, které jsou řádně citačně označeny – plagiátorství je možné 

vyloučit. Výjimku tvoří zdroj SZÚ, 2016, který je uveden v textu, avšak v seznamu zdrojů chybí. 

Rozsah práce: na hranici běžně požadovaného rozsahu bakalářské práce, odpovídá zvolenému 

tématu.  

Zaměření práce: spojuje prvky teoretické a empirické práce, praktikuje popisný a explanační výzkum. 

Metodologický přístup: kvantitativní výzkumné šetření prostřednictvím dotazníku. Pro analýzu dat 

byly využity standardní statistické metody. Výzkumné šetření testuje 4 stanovené hypotézy. Výsledky 

výzkumného šetření jsou prezentovány přehledně. 

Cíl práce: poskytnout především základní vhled do problematiky rizikového chování, byl splněn. 

Použitá literatura: aktuální   

Citace v textu: odpovídají stanoveným standardům, autor odděluje  parafráze o přímých citací. 

Jazyková a stylistická úroveň práce: kultivovaný jazykový styl odpovídající nárokům kladeným na 

odborný text. 

Formální stránka práce: odpovídá danému typu práce 

 

Autor bakalářské práce prokázal: 

 

a) souhrnnou – interdisciplinární orientaci v řešeném problému A 

b) hlubší zájem o zvolené odborné téma A 

c) adekvátní stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka A 

d) dovednost samostatně se orientovat v odborných zdrojích, korektně s nimi pracovat a zaujímat k 

nim stanovisko 
 

A 

e) dovednost realizovat výzkumné šetření a interpretovat jeho výsledky      A 

f) dovednost shrnout a zobecnit závěry a formulovat doporučení pro společenskou praxi B 



g) tvořivost při zpracování tématu  - 

h) schopnost samostatné práce bez výrazných zásahů vedoucího                        - 

 

 

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby: 

 

1. Je možné konstatovat, na základě Vašich poznatků, že rozhodování se o sexuálních aktivitách 

leží primárně v osobnostní složce emocionální, více než racionální? A pokud ano, kde lze  

nalézt zdůvodnění pro toto tvrzení? 

 

Předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci, 

doporučuji ji k obhajobě. 
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