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* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být závěrečná 

práce celkově hodnocena F.  

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost anotace   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  

  

Míra shody je 10 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:  

Některé cíle i průzkumné otázky jsou stylisticky špatně napsané. Je třeba si v nich něco domyslet, nebo přečíst 

několikrát, aby došlo k jejich pochopení.  

V teoretické části cituje ze 14 zdrojů starších 10 let.  

Úvod, metodika, diskuse i závěr jsou psány v ICH formě.   

V průzkumné části není odkazováno na tabulky v doprovodných textech. 

V diskusi se vyskytují zdroje Sikorová 2019 a Moadad 2016, které nejsou uvedeny v použité literatuře. 

Průzkumná otázka 2 je vhodně formulovaná, ovšem otázky z dotazníku 7, 12 a 13 na ni neodpovídají. 

V průzkumné části nejsou žádné výsledky, které by ukazovaly souvislosti s věkem dětí. 

Na průzkumnou otázku 3 nelze odpovědět na základě provedeného průzkumu. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Byly informované souhlasy v písemné podobě? 

Jak jste děti odměňovala? 

Kolik dětí jste oslovila, než jste získala souhlas těch 30 zahrnutých do průzkumu? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě 

 

 

 

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

 

D 
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