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Hodnocení bakalářské práce 

Hodnocení 

známkou 

1 - 2 - 3 – 4 

Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění 1 

Odborná úroveň zpracování tématu 1-2 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1-2 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1-2 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. 1 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření  1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 2 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 1 

Formální stránka práce  

Formální úprava a náležitosti práce  (směrnice FF UPa) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a  obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1-2 

 



Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Student Dan Kazda předložil bakalářskou práci na téma Představy o chudobě u 

vysokoškolských studentů Univerzity Pardubice. Práce je logicky strukturovaná, obsahuje 

formální náležitosti kladené na závěrečné práce. Rozsah práce je 81 normostran včetně příloh. 

Teoretická část se věnuje pojmu chudoba, jejímu vymezení, příčinám a důsledkům, dělení, a 

jak je chudoba měřena. Druhá část teoretické části mapuje chudobu v České republice 

v minulosti i současnosti. Dále skupiny, které bývají chudobou nejčastěji ohrožené, jaké 

existují nástroje pro eliminaci chudoby. Teoretická část je zakončena studentovým 

zamyšlením, které je podloženo statistickými daty, o tom, jak jsou studenti ohroženi 

chudobou. Empirická část je zpracována na základě kvantitativního výzkumu pomocí 

dotazníkového šetření. Autor pracoval daty od celkem 407 respondentů (250 žen, 157 mužů), 

kteří jsou studenty Univerzity Pardubice, dále si stanovil 6 hypotéz, které následně statisticky 

ověřil a pomocí nich zodpověděl hlavní výzkumnou otázku. Vzhledem k tomu, že student 

nemá rovnoměrné zastoupení mužů a žen, je vyhodnocení hypotézy H4 zkreslené (nelze však 

vyvrátit, že by ke stejnému výsledku nedošlo při vyrovnaném zastoupení).  

Veškeré cíle, které byly v práci kladeny, byly naplněny. Práci hodnotím známkou B. 

 

 

Otázky pro diskusi: 

1. Proč si myslíte, že Vaši respondenti se chudoby příliš neobávají? 

2. Jak zlepšit finanční gramotnost Čechů? 

 

  

 

 

 

Návrh výsledného hodnocení bakalářské práce 

A – B – C – D  – E – F (vyberte) B 
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