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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):  

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Autorkou stanovený výzkumný (průzkumný) první cíl je dvojitý, což je předpokládám chybou 

formátování. V teoretické části autorka pěkně popisuje jednotlivé kapitoly a jsou přiléhavé k zaměření 

této práce i svým rozsahem, občas však není dodržena citační norma a střídají se citační styly. 

Domnívám se však, že toto téma je nesmírně široké a je velice těžké jej zpracovat v takovém rozsahu. 

Oceňuji citaci metodologické literatury a dobrý popis průběhu provádění rozhovorů a kódování, 

nicméně není mi zcela jasné, zda jsou jména kódována či jsou to skutečná jména. Autorce po práci 

s rozhovory vyvstalo několik oblastí, čímž prokázala práci a promyšlený přístup k tématu a 

zpracování. Diskuze je slabší část této práce. Bylo by dobré ji více rozpracovat, neboť vzhledem právě 

k závažnosti tématu a veliké šíři nepojímá veškeré aspekty. Chápu však, že vzhledem k typu práce to 

není zcela adekvátní, proto by bylo dobré práci hned od počátku zúžit.  

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1 – Jaký největší poznatek si ze své práce odnášíte? 

2 – Jak Vás ovlivnil Váš průzkum a co byste doporučila těmto a příštím rodinám? 
 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 4.6.2019       ........................................................... 
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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 


