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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   C    

Členění kapitol, návaznost   C    

Práce s odbornou literaturou       E  

Rozsah  B     

Metodika 

Cíle práce   B     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací     E  

Vhodnost a správnost použitých metod  B     

Popis, vysvětlení použitých metod    D   

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  B     

Přehlednost, jasnost    D   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     E  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     E  

Rozsah  B     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    C    

Dosažení stanovených cílů  B     

Význam pro praxi, osobní přínos     E  

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony    D   

Stylistika  B     

Gramatika  B     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   C    

Spolupráce    D   



 

 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Text práce nevykazuje shodu s jiným dokumentem databáze. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Téma bakalářské práce je aktuální a je na místě věnovat této oblasti pozornost.  

Text vykazuje menší množství stylistických a pravopisných chyb.  

Praktická část je realizována prostřednictvím metody kvantitativního průzkumu s použitím dotazníku 

vlastní konstrukce. V textu chybí definované průzkumné otázky, průzkum se soustřeďuje 

k zodpovězení problematiky prostřednictvím daných cílů. 

Práce byla zpracována v krátkém časovém úseku. Ne všechna doporučení vedoucí práce jsou v textu 

využita. Nebyla dodržena citační norma, některé využité tituly se v rámci citací opakují 

i několikrát po sobě, některé zdroje jsou starší 10-ti let. Diskuse se opírá zejména o 2 

kvalifikační práce. V práci absentuje doporučení pro praxi a také praktický výstup nesplňuje 

formální požadavky. 

 

 

 

 

Práci i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě. 
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