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Kritéria hodnocení práce
Hodnocení 1)

A B C D E F

Teoretický úvod

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu ×

Členění kapitol, návaznost ×

Práce s odbornou literaturou  ×

Rozsah ×

Metodika

Cíle práce ×

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací ×

Vhodnost a správnost použitých metod ×

Popis, vysvětlení použitých metod ×

Prezentace výsledků

Správnost, přesnost ×

Přehlednost, jasnost ×

Diskuze

Kvalita, odborná úroveň ×

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky ×

Rozsah ×

Závěr

Shrnutí zjištěných skutečností ×

Dosažení stanovených cílů ×

Význam pro praxi, osobní přínos ×

Formální stránka práce

Dodržení směrnice, šablony ×

Stylistika ×

Gramatika ×

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh ×

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář):



Méně než 5 % - práce není plagiát. 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce Davida Kosiny pojednává stále aktuálnější téma aktivizace seniorů v pobytových
zařízeních.  Student  v teoretické části  představil  dobrou orientaci  v odborné literatuře. Jen místy se
objevují kapitoly, jejichž smysl mi v teoretické části uniká (například kapitola o kognitivních funkcích,
která  sice  s tématem souvisí,  ale  s výzkumem nikoliv)  a  působí,  že  jsou  navíc.  Průzkumná  část
představuje přehledně metodiku, analýzu i zpracování dat. Autor počítá v analýze s několika četnostmi
(v metodice však představuje jenom jednu).  Diskuzi považuji za dostatečnou a závěr také.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:

1. Aktivity, které představujete ve Vašem výzkumu, jsou takřka všechny orientovány na ženy,
jaké aktivity byste nabídl mužům?

2. Z jaké literatury jste čerpal při sestavování Vašeho dotazníku?
3. Jakým způsobem jste vyhodnocoval otázky s vícečetnými odpověďmi?

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F)
B

Dne: 16. 5. 2018             PhDr. Zdeněk Čermák
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*F = nesplněno


