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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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 x      

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 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika x      

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): míra shody 0%, práce není plagiátem 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářskou práci hodnotím jako přínosnou, čtivou a dobře zpracovanou. Zvolená metodika práce je 

velmi náročná, avšak studentka ji popsala a uchopila velmi dobře. Autorka správně popsala algoritmus 

vyhledávání a hodnocení všech studií zařazených do souboru. Vyhledávání odborných článku a studií 

bylo provedeno ve třech zahraničních a v jedné české databázi, přičemž výsledky vyhledávání jsou  

přehledně zobrazené ve flow chartu. Studentka v práci vychází z 52 literárních zdrojů, z toho 17 

pramenů je v jazyce anglickém. Kladně hodnotím i komplexní přístup k tématu. Z celkového pohledu 

se jedná o kvalitní bakalářskou práci, kterou doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

1. Jaký byl nejčastější důvod vyřazení studií z literárního přehledu? 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 

 

 

A 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


