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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost anotace  B     

Úvod práce   C    

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   C    

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

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání     C    

Metodika 

Cíle práce  A      

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy   B     

Vhodnost a správnost použitých metod* A      

Popis, vysvětlení použitých metod  B     

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost   C    

Přehlednost, jasnost*   C    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   C    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*   C    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    C    

Dosažení stanovených cílů* A      

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování   C    

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony*     E  

Stylistika   C    

Gramatika a pravopis*   C    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   C    

Rozsah práce*     E  

Spolupráce A      
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Případný komentář:  

 

 

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

 

Studentka pracovala s konceptem Sense of Coherence Arona Antonovského, který zjišťuje míru vnitřní 

odolnosti člověka proti stresu. Jedná se o téma náročné na pochopení a zpracování. K průzkumu využila 

standardizovaný dotazník a jeho prostřednictvím získala data od 141 respondentů, což jsou nesporná 

pozitiva práce. Ocenit chci též úsilí, vytrvalost a nezdolnost studentky, se kterými dokázala i za 

nepříznivých okolností práci dokončit.  
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