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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   X    

Stylistika X      

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      

Spolupráce X      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): Posouzen – není plagiát (0 %). 

 

 

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

Předložená diplomová práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Autorka 

pracovala kontinuálně a pravidelně konzultovala. Kvalitu teoretické části snižuje nedůsledná práce se 

zdroji a nejasné odkazování na seznam zdrojů. Ve výzkumné části autorka jasně popisuje metodiku,, 

průběh výzkumu a získaná data, výhrady mám však k závěrečnému statistickému porovnávání vlivu 

faktorů profesního prostředí; kromě jiného proto, že do porovnání byly zařazeny dva odlišné typy 

otázek na profesní prostředí (pozitivní x negativní vliv a má x nemá vliv), které nelze zpracovat 

stejným způsobem a následně porovnat. 
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