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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

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       

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 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika  x     

Gramatika  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  x     



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 0 % (nejedná se o plagiát) 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

- Studentka v práci uvádí zdroje literatury starší 10 let (Křivohlavý, 2002; Elišková, Nuňka, 2006, 

Křivohlavý, 2006 atd.), nicméně díky zvolenému tématu je možné, že aktuálnější čeká literatura 

není dostupná. 

- V průzkumné části studentka pracovala s programem Atlas.ti, což hodnotím velmi pozitivně.  
- V průzkumné části studentka velmi přehledně udává úryvky rozhovorů, což pak tvoří ucelený 

vhled do zkoumané problematiky a odpovídá na stanovené VO. 

- V diskuzi studentka pracuje s dostupnými obdobnými šetřeními. 
- V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedeného průzkumu. 

 

K celé práci nemám větších připomínek a oceňuji uchopení tak podstatného a citlivého tématu. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

- Co považujete za největší přínos Vaší práce (jak po stránce profesionální, tak pro Vás osobně?)?  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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