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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny počtem bodů, slovně a navrženým klasifikačním stupněm na 

základě jednotlivých kritérií. Vedoucí a oponent práce vypracují posudek, jehož součástí je 

bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (dle bodového rozpětí), slovní hodnocení 

jednotlivých aspektů práce, návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí 

oponentského posudku jsou také otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro určení klasifikačního stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj 

může v odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos může 

převážit drobné nedostatky, nebo naopak přes nesporné kvality práce v některých aspektech 

může být práce nedoporučena k obhajobě pro natolik zásadní pochybení v klíčovém aspektu). 

Klasifikace navržená v posudcích není pro Komisi obhajoby závěrečné práce závazná, ta 

k posudkům přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I přes 

jeden nebo dva nedoporučující posudky může student závěrečnou práci obhajovat před 

komisí. 

  



Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt obsahuje všechny klíčové části, uceleně informuje o obsahu práce a je přiměřeně 

dlouhý. Bylo by vhodné v metodě uvést informace o testovaném souboru – pohlaví, věk, počet a 

další. Klíčová slova jsou vyhovující. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Odůvodnění práce a studie v ní vedené je logické. Metoda rešerše popsána není (není jasné, z jakých 

databází autorka čerpala, na základě jakých klíčových slov vyhledávala odborné publikace a další 

zdroje). Uvádí hypotézy na základě odborné literatury, ale metodě její rešerše se nevěnuje. 

Bakalářská práce se opírá o 32 zdrojů tištěných a 18 elektronických, z čehož je 18 zdrojů 

zahraničních. Množství je to sice dostatečné, ale nevyhovuje mi stáří citované literatury. Většina 

zdrojů je starších 10 let, některé dokonce i 30. Utříděnost informací však odpovídá struktuře práce a 

tématu. Možná bych volila méně popisu anatomie nohy, která se k tématu sice váže, ale ne takovým 

významem, aby byla popsána na 7 stránkách. Autorka necituje vždy řádně – nesrovnalost citací 

v textu (např. str. 12 – Dle Koláře (Kolář, 2009), str. 13. Véle (Véle, 2006), str. 20. – Roddy (2011), 

str. 43 Su a Gu (2012)). Někde dokonce chybí odkaz zcela. Seznam citované literatury odpovídá 

citacím v textu. 

V seznamu použité literatury jsou nesrovnalosti ve formátu jednotlivých citací, např.:  

 Zkratka vs. celé jméno – „KUBÁT, R….. Pfeiffer, Jan.“ 

 Spojka „a“ mezi jmény vs. oddělení pouze středníky – „SCHÜNKE, M., E. SCHULTE, U. 

SCHUMACHER, M. M. VOLL a K. WESKER. Thieme atlas of anatomy. Third edition. 

New York: Thieme, [2020]. ISBN 9781626237193.“ vs. „EBBELING, C. J.; HAMILL, J.; 

CRUSSEMEYER, J. A. Lower extremity mechanics and energy cost of walking in high-

heeled shoes. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 1994, 19, 4.  



 Rozdílné pořadí jména a příjmení – „GLASOE, Ward M., David J. NUCKLEY a Paula M. 

LUDEWIG. Hallux Valgus and the First Metatarsal Arch Segment: A Theoretical 

Biomechanical Perspective. Physical Therapy [online]. 2010, 90(1), 110-120 [cit. 2020-04-

15]. DOI: 10.2522/ptj.20080298. ISSN 0031-9023. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/90/1/110/2737678“  
 

Použití kurzívy v názvu časopisu je u některých zdrojů uvedeno, u jiných ne. 

 

 

 

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovaly 

replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 

 

17 

Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Cíl práce je definován jasně a srozumitelně. Hypotézy jsou logické a vzhledem k tématu práce 

dostačující. V metodách práce chybí lepší popis metody distribuce nestandardizovaného dotazníku 

mezi testované jedince, popis důvodu zvolení jednotlivých otázek v nestandardizovaném dotazníku a 

jeho pilotní zkouška u několika jedinců prokazující, zda jsou otázky pochopitelné a jednoduše 

vyplnitelné. Chybí zde informace o reliabilitě a validitě dat. 

Informovaný souhlas a schválení etickou komisí je doloženo. 

Cením si rozhodnutí autorky zahrnout již do bakalářské práce i výzkum a nejen literární rešerši 

k danému tématu. 

 

 

 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Současný stav poznání je v práci popsán logicky a srozumitelně. V kapitole 2.4.5 Terapie a prevence 

chybí popis prevence hallux valgus. Při prezentaci výsledků práce bych volila méně grafů a některé 

otázky spojila do tabulek. Například chybí ucelená informace o výzkumném souboru – místo 1 

přehledné tabulky jsou použité 4 grafy na 2 stránkách (str. 33 a 34). U některých koláčových grafů 

nejsou viditelná procenta a nejsou ani v textu uvedeny směrodatné odchylky, které by vzhledem 

k nízkému počtu respondentů mohly být zajímavé. Interpretace výsledků je objektivní a náležitě 

zhodnocená. 

V diskuzi se autorka správně opírá o soudobou literaturu a dává své poznatky do kontextu s odbornou 

literaturou, což se často u bakalářských prací nevidí. 

 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Vzhledem ke zvyšujícím se zdravotním problémům v oblasti dolní končetiny a nohy u celé populace 

je téma velmi aktuální. V dnešní době má problémy s postavením nohy stále více jedinců napříč 

všemi věkovými kategoriemi. Z hlediska oboru je tato práce přínosná. Doporučuji autorce pokračovat 

ve zvoleném tématu a rozšířit ho na diplomovou práci, kde využije i praktické cvičení a měření. 

 

 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

BP obsahuje všechny požadované části. Formální úprava i rozsah jsou dostačující. Její uspořádání je 

zcela logické. Některé grafy jsou v práci zbytečné a šlo by je nahradit přehlednější tabulkou. Práce 

obsahuje seznam tabulek, obrázků, zkratek, grafů a příloh. Jazyková úroveň práce je vysoká, avšak 

práce obsahuje řadu gramatických chyb a překlepů. V některých větách textu přebývají čárky, stavby 

vět jsou občas nelogické a několikrát je uvedeno v textu slovo dysbalance i disbalance. 

 

 

  



Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

 

Práci předběžně klasifikuji stupněm: velmi dobře (dle obhajoby) 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářkou práci. Avšak určité obsahové a formální 

chyby snižují její kvalitu. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky či připomínky k obhajobě práce: 

1. Z jakého zdroje jste čerpala inspiraci pro nestandardizovaný dotazník a proč jste 

volila právě tyto otázky? 

2. Jakou byste volila strategii informování tanečníků a zařazení cvičení na prevenci 

hallux valgus do tréninkového cyklu? 

3. Jakou byste volila prevenci vzniku hallux valgus u tanečníků? Opravdu neexistuje 

novější odborná literatura na terapii a prevenci hallux valgus než starší 10 let? 

 

 

 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis oponenta práce 

Praha 15.8.2020 


