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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti   x 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování  x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení   x  
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

  x  
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým tématem, které se týká komparace aktivit 

propagace vědy na vybraných základních školách. Práce je členěna do čtyř kapitol, které na sebe logicky 
navazují. Diplomantka nejprve vymezuje propagaci vědy, následuje část týkající se popularizace a vědy na 
vysokých školách. Třetí kapitola se věnuje propagačním aktivitám na vybraných vysokých školách. 
Závěrečná kapitola obsahuje komparace a zhodnocení aktivit vybraných vysokých škol. Diplomová práce je 
spíše popisného charakteru, což ovšem koresponduje se stanoveným cílem práce. Práce absentuje hlubší 
analýzy autorky.  

Po formální a obsahové nemám větší připomínky. Diplomantka prokázala orientaci v dostupných 
materiálech, které se týkají dané problematiky. Diplomová práce splňuje veškeré náležitosti, které jsou 
kladeny na diplomovou práci. Z tohoto důvodu doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě. 
  
 
 
 



 
V rámci obhajoby diplomové práce doporučuji zodpovězení následující otázky: 
V závěru práce dochází diplomantka k závěru, že nelze řádně zhodnotit kvalitu jednotlivých propagačních 
aktivit a nelze kvantifikovat přínosy jednotlivých projektů a nepodařilo se s určitostí prokázat účinnost 
vynaložených prostředků na požadované cíle. Jak by diplomantka konkrétně zhodnotila přínos BRAVO a 
BRAVO II, který probíhal (resp. probíhá) na Univerzitě Pardubice v minulých letech?  
 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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