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* Pokud vedoucí 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  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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony* X      

Stylistika X      

Gramatika a pravopis* X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      

Rozsah práce* X      

Spolupráce X      



 

 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: ano 

  

 

Míra shody je méně než 5 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

 

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

K práci v podstatě nemám žádné připomínky. Vyskytují se zde nějaké chyby, jsou však drobnějšího 

charakteru a plně to vyváží kvalita důslednost práce. Jedinou větší chybu, kterou zde spatřuji je 

prezentace výsledků, a to ve smyslu velmi vysoké kvantity a tím občas dojde k nepřehlednosti. Nicméně 

interpretace je již v pořádku. Se spoluprací studentky jsem byl velmi spokojen. 

Autorka také nedodržela přesný název ze zadání své práce, avšak změna je pouze jiné pořadí slov, 

nepokládám to tedy za velkou změnu.  

Z výše uvedených důvodů navrhuji A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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