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Hodnocení diplomové práce 
Hodnocení 
známkou 

1 - 2 - 3 – 4 
Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 



 

Formální stránka práce  
Formální úprava a náležitosti práce (směrnice FF UPa) 1 
Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a obrázků 1 
Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 

Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce je členěna do šesti kapitol, které na sebe kontinuálně navazují. Jednotlivé 

podkapitoly jsou vyvážené co do počtu podkapitol. Práce je svým zaměřením orientována do 

oblasti resocializační pedagogiky. Jedná se o aktuální téma oboru. Zpracování tohoto tématu 

považuji za významný přínos práce. Teoretická část práce vykazuje známky precizně 

zpracovaného odborného textu s adekvátními citacemi a odbornými formulacemi. Empirická 

část práce má charakter kvalitativního výzkumu za použití výzkumných technik triangulace. 

Výzkum je zpracován na velmi vysoké úrovni a svědčí o metodologické erudici diplomantky.  

Oceňuji angažovanost autorky a zaujetí v procesu zpracování diplomové práce. Rozsah práce 

odpovídá požadovanému rozsahu, ale v kvalitativní rovině (přínos práce) se jedná o velmi 

erudovanou práci. Seznam literatury odpovídá tématu práce a přílohy vhodně doplňují 

zpracovávané téma. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky pro diskusi: 
 

• Co Vás vedlo k volbě tohoto tématu?  
• Jaké zásadní problémy jste identifikovala při tvorbě diplomové práce?  
• Dokážete prognózovat vývoj základních trendů českého vězeňství v kontextu 

Koncepce do roku 2025 a Vašich zkušeností v průběhu tvorby diplomové práce?  
 
 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 

výborně  
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