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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      



 

Vedoucí práce:  

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 
 

Práce není plagiát, míra shody je <5% 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

Studentka Tereza Vaculková předložila bakalářskou práci, která je psaná čtivě, bez gramatických chyb, 

přehledně, přináší aktuální poznatky z dané oblasti. Kapitoly jsou logicky řazené. V diskusi je 

komparováno s jinými pracemi, současnou literaturou a výzkumem. Po zjištění výsledků je škoda, že 

studentka nenavrhla praktický výstup, který by mohl být užíván v praxi, nicméně to nebyl její cíl a cíle 

které si studentka stanovila byly splněny. Oceňuji práci s literaturou, studentka použila 56 zdrojů včetně 

zahraničních. Věřím, že studentka získala dobrý přehled o problematice, který by ji mohl pomoci 

v budoucím povolání.  

 

K pracovnímu nasazení studentky nemám připomínek. Se studentkou byla velmi dobrá spolupráce. 

Studentka konzultovala řádně a využívala mých doporučení. Mohu konstatovat, že pracovala 

samostatně.   

 

Práci pokládám za zdařilou a doporučuji ji tímto k obhajobě s výslednou klasifikací „A“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

A 
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