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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 

ABSTRAKT 

Abstrakt obsahuje všechny klíčové části – cíl, způsob řešení problému a představuje výsledky. 

Koresponduje s obsahem práce a má přiměřený rozsah. Zvolená klíčová slova jsou adekvátní. 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY  

Zdůvodnění práce v úvodu je logické.  

Studentka prokázala schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a analyzovat odbornou 

literaturu, bylo čerpáno z českých i zahraničních zdrojů. Tématu bariér pro provádění pohybových 

aktivit u osob se zrakovým postižením by v práci mohlo být věnováno více prostoru.  

Výběr literatury je aktuální a dostatečný. Použitá literatura je většinou řádně citována, ale dají se 

nalézt i nedostatky v dodržování citační normy, zejména v seznamu použité literatury. 

Míra shody podle protokolu je celkově 26 procent. Částečně je toto procento tvořeno podobností 

textu, který je formální náležitostí bakalářské práce a přímými citacemi. Za mírou shody vnímám 

spíše zatím nedostatek zkušeností při práci s literaturou, než pokus o plagiátorství. 



POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE  

Cíl práce je definován stručně a srozumitelně, stejně tak výzkumná otázka. Studentka uvádí 

konkrétní metody a postupy, které použila a na jejichž základě došla k výsledkům, postup je popsán 

tak, že umožňuje replikaci. Je zmíněna existence informovaného souhlasu. 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ  

Předkládaná práce prezentuje výsledky srozumitelně a stručně, neobsahuje zavádějící tvrzení. 

Autorka práce se snažila získané výsledky diskutovat v kontextu soudobého výzkumu a srozumitelně 

prezentovat závěry práce. Autorka brala v potaz slabé stránky práce a učinila doporučení pro další 

výzkum. 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS 

Předkládaná práce se zabývá aktuálním a přínosným tématem. 
 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE  
Bakalářská práce obsahuje všechny klíčové části, je logicky uspořádána a je zpracována 

v přiměřeném rozsahu. Má dostatečnou jazykovou úroveň, obrázky, tabulky a grafy jsou 

srozumitelně označeny a popsány. Přílohy jsou řádně očíslovány, avšak není na ně v textu odkázáno. 
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