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Hodnocení bakalářské 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 2 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 2 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 2 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos 2 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 2 

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 2 

Jazyková a terminologická úroveň práce 2 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Pozitivně hodnotím volbu tématu. Možná není zcela dobré prezentovat výzkum u dvou 

sociálních skupin (jsou totiž velmi odlišné, i když obě profesní skupiny náleží do silových 

rezortů). Do budoucna bych kolegovi doporučil nedávat zkratky přímo do názvu práce 

(jakékoliv práce). Celá bakalářská práce má rozsah  50 stran + přílohy, které vhodně doplňují 

dané téma. V první příloze je uveden přepis rozhovoru s konkrétním participantem,kde je 

uvedeno jeho jméno. Doufám, že autor práce má jeho souhlas s uvedením jména 

v kvalifikační práci. Z metodologického hlediska se jedná o kvalitativní výzkum, který mohl 

být lépe zpracován, mám tím na mysli kódování a přehlednější zpracování výzkumu. Autor 

použil triangulaci výzkumných technik (rozhovor, obsahovou analýzu a pozorování). Cíl 

práce byl splněn, v seznamu základní literatury jsou pouze čtyři zdroje, ale pak následují 

internetové a jiné zdroje, které autor rovněž používá. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky pro diskusi: 
 

• Proč jste si zvolil toto téma? 
• Shrňte základní rozdíly mezi participanty  resortu policie a armády -viz Vaše 

komparace uvedená v práci.  
 
 
 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 
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