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Hodnocení 
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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      
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Kvalita, odborná úroveň X      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky* X      
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Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů* X      
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Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony* X      
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Gramatika a pravopis*  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh       

Rozsah práce*  X     

Spolupráce X      



 

 

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

  

Případný komentář: Studentka zvolila vhodnou a dostatečnou formu anonymizace 

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

 

 

Studentka pracovala velmi dobře, práci si kvalitně rozvrhla, vytvořila logickou strukturu práce, do které 

následně doplňovala získané poznatky. Pracovala s vhodnou literaturou pro dané téma praktické výstupy 

práce tedy dostatečně podložila teoretickými základy.  

V praktické části provedla kvalitativní výzkum, který je pro dané téma a zodpovězení cílů více vhodný, 

rozhovory kódovala a výsledky vhodně reprodukovala. V následné diskusi své poznatky porovnávala 

s výsledky jiných prací. 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou, navíc jako zajímavé propojení oboru, který studuje a dalších 

humanitních přístupů, především kulturní antropologie. 
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