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Slovní hodnocení práce 

 

Téma zajištění vysoké kvality života seniorů patří v současné stárnoucí Evropě mezi jedno 

z nejdiskutovanějších. V dnešní informační společnosti představuje informační gramotnost jednu 

z klíčových podmínek účasti obyvatel na možnostech, které informační technologie pro občany 

otevírají v nejrůznějších oblastech osobního, společenského i profesního života. Výsledky 

výzkumů dokazují, že senioři patří v této oblasti mezi skupiny obyvatel ohrožené digitální 

propastí. Zvolené téma je tedy vysoce aktuální. Navíc forma srovnávací studie přístupů dvou 

odlišných zemí otevírá řadu inspirací pro lokální prostředí.  

Studentka v průběhu zpracování práce pracovala velice samostatně, konzultace využívala pro 

celkové zhodnocení dokončených bloků a připomínky v práci reflektovala. Při zpracování se 

držela zadání DP, které z mého pohledu zcela splnila.  

V první části vymezuje základní terminologický rámec, definuje základní pojmy a odlišuje 

jednotlivé typy gramotností (mediální, počítačová, informační atd.). V této části využívá dobře 

české i zahraniční zdroje a řádně cituje. 

V druhé části práce nejprve provedla průzkum dostupných programů, což zejména v případě 

Velké Británie bylo poměrně náročné, vzhledem k nedostupnosti centrálních evidencí. Zjištěné 

informace řádně a logicky strukturovala a excerpovala z pohledu zadání DP podstatné informace. 

V závěrečné části pak provádí vlastní srovnání obou přístupů, přičemž sama definuje srovnávací 

hlediska a zohledňuje různé úhly pohledu na danou problematiku. 

Oceňuji i skutečnost, že studentka pracovala v nadstandardní míře s cizojazyčnými zdroji a 

prokazuje tak schopnost práce s odbornou literaturou v anglickém jazyce. 

 

Stylistická a gramatická úroveň práce je na dobré úrovni. V anglickém textu bohužel opakovaně 

chybí „the“ před Czech Republic. Významová slova v anglickém názvu práce nejsou uvedena 

kapitálkami. 

 

Na základě výše uvedeného posouzení doporučuji bakalářskou práci Zuzany Lažanské k obhajobě 

s hodnocením „výborně“ za podmínky, že studentka práci řádně obhájí před zkušební komisí.  
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Bakalářské práce 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

38 bodů (ze 40) 

přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 18 bodů (ze 20) 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

18 bodů (ze 20) 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování; rozsah práce 

12 bodů (z 15) 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

4 bodů (z 5) 

      

CELKEM  max. 100 bodů 90 bodů 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

 

V Praze dne  20.8.2019  PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitele posudku 


