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Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 2 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 2 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos 2 

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 2 



 

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: 

Studentka vypracovala diplomovou práci zaměřenou do oblasti volby povolání, kariérového 
poradenství a prevence nezaměstnanosti. Autorka projevila velkou motivaci i píli při 
zpracování tématu, aktivně se účastnila také seminářů na zvolené téma. Teoretická část 
obsahuje velké množství zajímavých informací, které autorka doplnila dobře zvládnutým 
empirickým výzkumem. V metodologické části jsou drobné nedostatky v popisu metodologie 
(např. nesprávně uvedený je druh výběru výzkumného souboru na s. 42 a taktéž použitá 
metoda sběru dat - standardizovaný dotazník na s. 43 aj.). Vzhledem k cílům práce bych 
očekávala více hypotéz; množství sebraných dat by také zasloužilo hlubší analýzu.   
Diplomová práce Bc. Kateřiny Schugové vykazuje standardní podobu i úroveň zpracování 
kladenou na diplomové práce, po úspěšné obhajobě navrhuji hodnocení známkou výborně.  
  
Otázky pro diskusi: 
 

1. Vysvětlete, jakým způsobem zapadá Vaše práce do oblasti resocializační pedagogiky. 
 

2. Jsou Vámi získané výsledky nějak využitelné v praxi? 
 
 
 
 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) výborně 
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