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Hodnocení 1)

Kritéria hodnocení práce 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):
Méně než 5% - není plagiát.

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Autorka si vybrala aktuální a zajímavé téma. Teoretická část je vhodně dělena a navazuje na 

stanovený cíl. Stanovený cíl práce je obecný, jeho rozpracování příp. stanovení dílčích cílů by 

přispělo k lepší srozumitelnosti. Hraniční je poměr teoretické a praktické části. Při zpracování 

studentka použila dostatečný počet zdrojů, jeden zahraniční. Data jsou prezentována přesně, 

jasně, v souvislém textu ne vždy přehledné. Diskuze je pečlivě zpracována, místy však 

postrádám srovnání. Celkovou kvalitu práce snižují formální a gramatické chyby např. strana 

25, 32, 42, 43. V doporučení pro praxi bych přivítala konkrétní návrhy. Velmi oceňuji zájem 

studentky o dané téma, který je z práce patrný. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:

1. Máte osobní zkušenost v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků v dané 
problematice?

2. Jaká konkrétní preventivní opatření Vy sama při své manažerské praxi 
uplatňujete?

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F)
B
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*F = nesplněno


