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Formální náležitosti:  
Po formální stránce ročníková práce splňuje všechny zadané náležitosti jaké má 
ročníková práce obsahovat. Počet znaků byl mírně překročen nicméně to neshledávám 
jako chybu práce jelikož v práci nic nepřebývá. Citace a seznam použité literatury je 
uváděn ve formátu stanoveném citační normou APA, tedy v souladu s požadavky 
Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.  
  
Volba tématu:  
Ročníková práce informuje převážně prostřednictvím zahraniční literatury stav 
prokrastinace vyskytující se u vysokoškolských studentů a zjišťuje její souvislost 
s typologií jedince. Téma lze považovat za aktuální a proto může být přínosem pro 
obor pedagogiky.  
 
Způsob zpracování:  
V této práci se objevuje pouze minimum překlepů a dále se nevyskytují žádné hrubé 
gramatické chyby. Autorka práci zpracovala za dostatečné podpory odborné literatury 
a téměř vždy byla schopná názory autorů porovnat nebo je jinak okomentovat. Text 
práce nemá manipulující charakter a neobjevuje se v něm subjektivní názor autorky 
čímž práce splňuje požadovaný odborný postup. Nedostatky práce shledávám v úvodu 
práce, který obsahuje citace, které by se v úvodu objevovat neměli. Úvod sice sděluje 
cíle práce a popis tématu, ale čtenáře patřičně nezaujme. Dále v první kapitole autorka 
uvádí, čím se zabývá v následujících kapitolách, což by se spíše hodilo právě do 
úvodu. Struktura práce se jeví bez nedostatků, kapitoly na sebe navazují a text je 
srozumitelný.  
 
Otázky: V úvodu máte uvedeno, že situace u nás není z vědeckého pohledu příliš 
zkoumaná. Uvádíte však dva autory, kteří se situací zabývají. Liší se nějak zásadně 
jejich poznatky od zahraničních autorů ?  
 
Závěr: Autorka v závěru shrnula výsledky práce a dosáhla stanoveného cíle. Kromě 
zmíněného nedostatku v úvodu se práce jeví jako zdařilá. Tato práce dává podnět se 
situací prokrastinace dále zabývat.  
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