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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): 

< 5 % 

 

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

Ráda bych ocenila zejména schopnost studenta pracovat samostatně a se zájmem v průběhu celé 

spolupráce. Student v práci až na drobné výjimky respektuje všeobecná doporučení pro teoreticko-

průzkumný typ bakalářské práce. Oceňuji zejména to, že citoval vysoký počet zdrojů (73), a to včetně 

cizojazyčných a v kapitole Diskuze dostatečně porovnal výsledky svého průzkumu s jinými.  

Práce je rozsahově delší, než je doporučeno, důvod spatřuji v opakované snaze studenta o komplexní a 

do hloubky zaměřený přístup k problematice, kvalitu jejího zpracování však považuji za dobrou, 

oceňuji zejména poznatky týkající se rizik syntetických kanabinoidů.  

Celkově práci hodnotím kladně, dle mého názoru až na malé nedostatky splňuje požadavky kladené na 

bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

B 

 

 

 

 

 
Dne: 15. 5. 2019           Mgr. Iveta Černohorská 

                               Podpis  

 

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


