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Vedoucí práce:  

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 % (komentář): 

 

Práce není plagiátem, míra shody je < 5% 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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

 

Studentka Tereza Černá má velmi zdařilou práci, která je čtivá a logicky řazena do kapitol. Studentka si 

vybrala mezinárodní průzkum, což je neobvyklé a má mou pochvalu. Teorie i metodika jsou velmi 

přehledné. Studentka velmi dobře demonstruje svoji schopnost analyzovat výsledky a vysvětluje 

nástroje, které k tomu použila srozumitelně. Studentku chválím za použití 43 literárních zdrojů, mimo 

jiné i zahraniční literatury, práci vypracovala pečlivě. Tereza pracovala vždy svědomitě s dostatečným 

předstihem a dobře reagovala na podněty u konzultací. Cíle, které si stanovila, byly splněny. Touto prací 

získala dobrý přehled o problematice GBS a to by jí mohlo pomoci v jejím budoucím povolání PA. 
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