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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  X     

Spolupráce   X    



Posouzení míry shody vyjádřené v %: 42% - přepracovaná verze 

 

 

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

Studentka zvolila aktuální téma pro v PNP.  

V teoretické části jsou viditelné markantní změny k lepšímu. Vhodně studentka pracuje s literaturou  

i návaznost kapitol je logičtější.  

Cíle i výzkumné otázky jsou vhodně zvolené.  

V metodice výzkumu jsou potřebné údaje.   

Parametry výzkumu jsou stručně vysvětleny.   

Prezentace výsledků obsahuje několik nových grafů, které rozvádí ty původní. Některé texty 

doprovázející grafy jsou méně srozumitelné. 

I v diskusi je vidět posun, nicméně je v ní málo zdrojů, se kterými studentka neobratně diskutuje. 

V závěru jsou přepsány, rozvedeny a zhodnoceny cíle, i shrnutí celé práce. Některé věty patří spíše  

do diskuse. Doporučení pro další průzkum je stále chabé.  

Předkládaný text obsahuje minimum pravopisných i stylistických chyb.  

 

 

 

 

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 


