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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*: ano - ne 
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Míra shody je 0 %. Závěrečná práce je/není plagiát. 
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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 

Závěrečná práce studentky se věnovala tématu Digitálních technologií ve výchově dítěte. V teoretické části 

studentka popsala hodnoty společnosti, kladla důraz na nezanedbatelný vliv působení rodiny na výchovu dětí 

a současně stále působící a rozvíjející se fenomén dnešní doby – digitální technologie. Studentka čerpala 

z obsáhlého množství odborné literatury a zároveň s ní pracovala v textu, který propojila s praktickou částí. 

Práce splnila nastavené cíle. V práci postrádám propojení tématu se studovaným oborem, studentka se pouze 

okrajově zmínila o tématu kompenzačních pomůcek v digitálních technologiích.  Nebyly zřejmé osobní 

postoje a názory studentky. Průzkumná část byla zpracována precizně. Bylo zřetelné, že výsledky průzkumu 

značně ovlivnil vzorek rodičů, u kterého převažoval nízký věk dětí u zkoumaného vzorku respondentů, což 

autorka rozvedla a pracovala s těmito zjištěními v diskusi ne odborné úrovni. Celkově lze zhodnotit, že práce 

splnila nastavené cíle. 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jak se téma práce propojuje se studovaným oborem zdravotně-sociální práce? 

2. V práci nejsou zmíněny limity vaší práce, objevily se nějaké?  

3. Jaké jsou vaše osobní postoje na působení digitálních technologií na děti? 

 

 

 

 

 

 

 

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