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Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

Výborně velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  X    

teoretické znalosti  X   

vstupní údaje a jejich zpracování   X  

adekvátnost použitých metod  X   

samostatnost posluchače při zpracování tématu   X    

logická stavba práce  X    

práce s literaturou včetně citací   X   

využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie   X  

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu   X   

úprava práce (text, grafy, tabulky)   X   

stylistická úroveň   X   

  
 
Připomínky, slovní hodnocení 
Studentka si pro svou práci zvolila téma, které je vzhledem k současnému životnímu stylu velmi aktuální. V průběhu 
realizace byl patrný její zájem o problematiku a její znalost problematiky, docházela na domluvené konzultace. Šetření si 
naplánovala s dostatečným předstihem, nicméně se v závěrečné etapě zpracování díky své nezkušenosti dostala trochu 
do časové tísně. To se odráží v rozsahu a hloubce zpracování výsledků, výsledky jsou prezentovány v nestandardním 
pořadí a ani rozsah diskutování s výsledky jiných autorů není vyčerpávající. V celé práci je patrná určitá formulační 
neobratnost. Přínos práce dále limituje skutečnost, že část respondentek předčasně ukončila účast ve výzkumném 
šetření.  
Z mého pohledu má práce řadu nedostatků či drobných chyb, přesto svým rozsahem, obsahem i počtem použitých 
zdrojů rámcově odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Je patrné, že se  autorka v problematice 
orientuje a správně vnímá její šíři. Proto, i přes zmíněné výhrady, lze práci doporučit k obhajobě.  
Navržené hodnocení: dle obhajoby 

Otázky k zodpovězení při obhajobě:   Co byste po získaných zkušenostech v průběhu šetření změnila či realizovala, 
udělala jinak, pokud byste začínala práci znovu? 
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