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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): 

Shoda méně než 5% - není plagiát. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Téma studentky Veroniky Jeřábkové hodnotím jako stále aktuální a potřebné. Cíle práce jsou jasně 

stanoveny s návazností na teoretickou i průzkumnou část. Metody jsou vhodně zvoleny. Při 

zpracování teoretické části studentka použila dostatečný počet odborné literatury. V průzkumné části 

oceňuji provedení pilotáže a zařazení pozorování vedle dotazníku vlastní konstrukce. Pro větší 

přehlednost bych uvítala stručné okomentování pozorovacích archů již v kapitole Výsledky.  V diskuzi 

jsou zjištěná data porovnávána s dostatečným počtem závěrečných prací a jedním elektronickým 

zdrojem. I zde bych pro větší přehlednost uvítala krátké uvedení prací vybraných ke komparaci. Závěr 

stručně shrnuje nejdůležitější výsledky práce. Cíle práce byly splněny. 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Co, pro Vás osobně bylo při zpracování práce nejobtížnější? 

2. Jak si vysvětlujete, že žádná z respondentek při pozorování neprovedla HDR správně? 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 24.7.2019                   ........................................................... 
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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 


