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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu   X    

Úvod práce     X  

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   X    

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*   X    

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání       X  

Metodika 

Cíle práce    X   

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací      X 

Vhodnost a správnost použitých metod*      X 

Popis, vysvětlení použitých metod      X 

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost      X 

Přehlednost, jasnost*      X 

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň      X 

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*      X 

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    X    

Dosažení stanovených cílů*     X  

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování X      

Formální stránka práce  

Formální úprava*    X   

Stylistika   X    

Gramatika a pravopis*   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh     X  

Rozsah práce*   X    



 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*:  ne 
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Míra shody je 7 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Úvod práce velmi strohý.  

Rozsah obrázků začleněných do teoretické části je velký a kvalita některých obrázků není dobrá.  

Práce není zpracována podle obecných doporučení pro závěrečné práce. Neodpovídá žádnému typu závěrečné 

práce. Nejvíce se blíží literárnímu přehledu, který měl shrnout rozdíly v postupech při zobrazování obsažených 

v dostupné literatuře (tyto informace jsou v jednostranné diskuzi). Vytvořený manuál pak jako velmi kvalitní 

a rozsáhlá příloha (45 stran) je vložen do textu práce. Není uvedeno, z jakých zdrojů (z jaké rešerše) manuál 

vychází. V závěrečné práci je provedeno velké množství práce, manuál (zřejmě nevycházející z žádné 

literatury) bude pro studenty přínosný, ale v práci je potřeba dopracovat zásadní povinné kapitoly podle 

obecných doporučení pro závěrečné práce. 
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