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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   X    

Stylistika    X   

Gramatika    X   

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh       

Spolupráce X      



Posouzení míry shody vyjádřené v %: 0% 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Teoretická část poskytuje kvalitní základy pro průzkumnou část. Množství informací však vychází ze 

zdrojů starších 10 let, i když existují aktuálnější..  

Cíle jsou zvoleny vhodně a průzkumné otázky na ně navazují.  

Metodika práce je dobře popsána. 

V prezentaci výsledků nejsou u souhrnných tabulek žádné popisky. Na str. 65-67 jsou spojnicové grafy, 

které nejsou srozumitelné. 

V kapitole Diskuze student pouze shrnuje výsledky a vyjadřuje své názory. V další kapitole má srovnání 

s bakalářskou prací a odbornou literaturou. 

V závěru je špatně formulovaná věta, cituji“ Z 30 kompletních postupů jich bylo správně provedených 

celkem 725, což je 88 %, chybně provedených bylo celkem pozorováno 95, což činí 12 %., která takto 

formulovaná nedává smysl.  

 

 

 

 

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


