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Hodnocení diplomové práce 
Hodnocení 
známkou 

A-B-C-D-E-F 
Obsah práce a její charakteristika  

Vymezení cíle a jeho naplnění A 
Odborná úroveň zpracování tématu 
 A 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků A 
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 
 A 

Zvládnutí metodologie vědeckého výzkumu. A 

Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) A 

Stanovení výzkumného problému, formulace hypotéz a jejich ověření A 
Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 
 A 

Odborný přínos 
Je to velmi solidní studie, výsledky by bylo vhodné zpřístupnit i širší odborné komunitě. A 

Aktivita studenta  

Míra samostatnosti studenta při práci A 

Využití konzultací s vedoucím práce A 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce A 

Práce se zdroji  

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů A 
Dodržení bibliografických norem ČSN ISO 690 
Bibliografické zdroje mají být seřazeny podle abecedy a nečíslují se. B 

Formální stránka práce  
Formální úprava a náležitosti práce (směrnice FF UPa) 
Nadpisy podkapitol jsou nedostatečně zvýrazněné, bylo vhodné využít bolt. 
 

B 



 
 
Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 
Diplomová práce má nadprůměrnou úroveň, oceňuji nejen to, že teoretická část je propojena 
s částí praktickou, ale že autor upozornil i na vícero výzkumů souvisejících s problematikou 
psychických zátěží. I přesto, že výzkumná zjištění nejsou „přelomová“, bylo by vhodné, aby 
byla publikovaná v odborných zdrojích. Oceňuji i kvalitní jazykovou korekturu textu.   
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A. 
  

Otázky pro diskusi: 
1. Čím si autor vysvětluje to, že v době lockdownu trpěly psychickými problémy mnohem 

více dívky než chlapci? 
2. Pokud se jedná o výskyt „hádavosti“, u dívek 14-15 let byla téměř 2x vyšší, než u chlapců 

této věkové kategorie. Čím by to mohlo být?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dne:       ........................................................... 
        Podpis vedoucího práce 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a obrázků 
V tabulkách, v kterých se uvádí Průměrná hodnota, mělo být uvedeno, že se jedná o 
vážený průměr. 

B 

Jazyková a terminologická úroveň práce 
Při výsledcích se občas setkáváme s morálně hodnotící charakteristikou, např. 
bohužel. 

B 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 

A – B – C – D – E – F  A 


