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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   x    

Členění kapitol, návaznost   x    

Práce s odbornou literaturou     x    

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací       

Vhodnost a správnost použitých metod   x    

Popis, vysvětlení použitých metod x      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   x    

Přehlednost, jasnost x      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     x  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     x  

Rozsah   x    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    x    

Dosažení stanovených cílů   x    

Význam pro praxi, osobní přínos   x    

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   x    

Stylistika x      

Gramatika   x    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce    x   



 
 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Práce studentky Kristýny Zdražilové je typem práce teoretické, při jejímž zpracování studentka 

vycházela z Metodického manuálu FZS UPa a několika málo teoretických prací, které byly na FZS 

UPa již úspěšně obhájeny. S ohledem na toto, hodnotím práci kladně.  

V práci se vyskytují drobné nedostatky (v gramatice, záměny zkratek a pojmů, zbytečně krátké 

podkapitoly a opakování informací), ale celkové zpracování poznatků je přehledné, i když nezachází 

příliš do hloubky. Lépe by byl také hodnocen větší počet zdrojů, který je na hranici minima, avšak 

použité zdroje jsou kvalitní.  

V Diskuzi studentka uvádí vlastní zkušenosti v obsahu 1 stránky a poté stručně porovnává obsah 

recenzovaných článků. Zpracování této kapitoly tak dle mého názoru příliš nekoresponduje 

s doporučením FZS UPa. Na nedostatky jsem bohužel neměla příležitost upozornit dříve, protože 

práce nebyla zpracována v doporučeném termínu.  

Celkově bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

Velmi dobře 
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