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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 
1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  

a charakteru práce). 
9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

9 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

9 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

9 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

8 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

9 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
 
Otázky k obhajobě  

 
 

 
V závěru výzkumu jste zmínila, že ve své práci nabízíte pouze část zjištění a spojitostí, které se 
vám zdály nejdůležitější, protože na všechna fakta a spojitosti v práci nebyl prostor. Představte 
prosím stručně další oblasti, která vnímáte jako vhodné pro případná zkoumání a pokuste se 
návrhnout postupy výzkumu z metodologického hlediska.  
 
Poznámky  

Linda Hanzalová 

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová 
škola, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 - Historie a vývoj školy v souvislostech 
Mgr. Jana Kočí 



Práce se zabývá historickým vývojem vybrané instituce (Vyšší odborná škola 
uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola) v průřezu několika společensko-
politických milníků (od doby předválečné přes válečná období, období poválečná, až po 
současnost), reflektující dobu a potřeby společnosti. Práce analyzuje architektonické změny 
školy, změny vzdělávacího systému, vývoj určitých oborů, změny programu školy, popisuje 
vývoj financování, dokumentuje absolventy od založení absolventského spolku a prezentuje 
současné aktivity školy, včetně úspěšnosti v různých soutěžích a olympiádách. V praktické části 
dokumentuje práce konkrétněji absolventy a uvádí rozhovory s klíčovými zaměstnanci školy, 
které tak dotváří komplexní pohled na problematiku řešenou v teoretické části. Práce je logicky 
dobře uspořádána, pro čtenáře čtivá a zajímavá. Při práci s textem bych doporučila grafické 
sjednocení textu (viz. s. 35, s. 58, s. 61, s. 63 aj.). Předložená práce splňuje obsahové i formální 
požadavky na závěrečné práce formálního charakteru a doporučuji ji k obhajobě.  
 

 
 
 
 
 

 
Celkové hodnocení  **) Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  
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