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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): 

< 5 % 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Marcela Budková vytvořila práci na aktuální a atraktivní téma. Celkově její zpracování 

hodnotím kladně, zejména s ohledem na náročnost průzkumné části práce realizované u dětí. 

Kvalitu práce bohužel snižují následující faktory: 

- nepřesně formulované cíle – doporučuji výstižněji formulovat, v jaké oblasti a čeho chce být 

dosaženo v teoretické a průzkumné části práce 

- nedostatky v citacích zdrojů - zdroj Kelnarová, Troufalová, Váňová a kol. není uveden 

v použité literatuře, dále nevhodně zvolené zdroje a nesprávně uvedené citace zdrojů v textu 

- nepřesný popis metodiky - není zde uveden žádný zdroj jako opora metodiky, také se 

doporučuje uvést, zda byla provedena pilotní studie, kdy probíhal průzkum a jaká byla 

návratnost dotazníků 

- diskuze první výzkumné otázky - v dotazníku není položka zjišťující, kde se respondenti 

setkali s výukou první pomoci.  

Práce však dle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k 

obhajobě.   

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Byl s dotazníkem proveden pilotní předvýzkum? 

2. V závěru práce je doporučeno uvést limity práce a možnosti dalšího zkoumání. Můžete tyto 

informace doplnit?  

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 3. 6. 2019        Mgr. Iveta Černohorská 
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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 


