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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné a je
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení
není v práci
zdůvodněné a není
vhodné

Neodpovídá
schváleným
tezím

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Bakalářská práce je v některých bodech odlišná - např. porovnávní výsledků mezi sebou muselo být odstraněno
kvůli anonymitě a samozřejmě pandemie Covid-19. Nicméně to nic neubralo na výsledné kvalitě.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat
Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu
Logičnost výkladu, podloženost závěrů

Hodnocení písmenem
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
V teoretické části práce autorka pracovala s aktuálními literárními zdroji. Téma rozebrala do hloubky. Práce je
dobře strukturovaná do jednotlivých, logicky na sebe navazujících částí. Teorie je provázaná s praxí.
V praktické části byl proveden výzkum pomocí Gallupova dotazníku a jeho vyhodnocení. U dotazníku autorka
vycházela z otázek pro tento dotazník určených. Jelikož není klíč k hodnocení Gallupova dotazníku běžně
dostupný, vytvořila autorka na základě jiných prací a odborných textů s Gallupem pracujících, svůj vlastní. Do
dotazníku přidala další neotřelé otázky, které výzkum prohlubují. Opravdu tak prokázala, že umí pracovat
systematicky, uplatňuje zde logické myšlení a ve vyhodnocení i kritické myšlení. Velmi kvituji její proaktivní
přístup, díky kterému byla schopna vytvořit vlastní hodnotící klíč k dotazníku, který je inovativní a mohou z něj
vycházet další studenti i výzkumníci. Studenti navíc mohou vycházet i z teoretické části, která může sloužit
jako základ studijního textu.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1

Struktura práce

Hodnocení písmenem
A

3.2
3.3

3.4
3.5

Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce

A
A

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce je graficky a formálně v pořádku. Obsahuje nezbytné obrázky a přílohy, které ji obohacují.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost zpracování tématu apod.)
Autorka si zvolila zajímavé téma, které dokázala zpracovat velmi komplexně a vnést do něj nové techniky
výzkumu.
Práce tedy je, jak již bylo řečeno, komplexní, struktura je v pořádku, text je koherentní a navíc psaný čtivou
formou.
Je zřejmé, že autorka tématem žila, což se na výsledném díle velmi odráží. Práci hodnotím výborně a nemám k
ní žádné připomínky
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Myslíte si, že kdybyste zařadila do výzkumu i ostatní agentury, nejen ty zařazené do AKA, byl by
výsledek stejný nebo velmi podobný?
5.2

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU
Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND.
Komentář pro případnou shodu nad 5%:
6.1

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 1.6.2021
………………………………..

Podpis:

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být
posudek bez podpisu!

