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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: 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, což není zcela adekvátní, neboť výstupem není 

praktický výstup. Jde však pouze o pojem. Hlavní cíl práce obsahuje dvojí pojmenování jednoho 

směru. Kapitoly v teoretické části jsou dostatečně popsané a vztahují se k tématu. Občas chybí citace. 

V průzkumné částí není zcela dodrženo členění kapitol, kde by každá nová velká kapitola měla začínat 

na nové stránce. V části charakteristika respondentů by bylo vhodné více popsat prostředí, okolnosti 

samotného rozhovoru a třeba u každého zvlášť, současně není jasné z podkapitoly charakteristika 

průzkumného vzorku, zda jsou iniciály nějak kódovány nebo zda jsou to skutečné iniciály. Chybí mi 

větší popis metody analýzy textu. Pozitivně hodnotím snahu prezentace výsledků pro jejich 

přehlednost, přesto, že v této části autorka odpovídá na průzkumné otázky a v diskuzi je má 

pojmenovány jako otázky a jsou to vlastně cíle práce.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1 – Prvky jaké kvalitativní analýzy jste využila ve své práci? 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


