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Hodnocení formální stránky práce 
 
Dosáhla práce minimální požadovaného rozsahu (30 normostran / 54.000 znaků s mezerami) 
Ano 
 
Strukturace práce – hodnocení A 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na definovaný cíl 
(výzkumnou otázku) práce? 
Ano, práce je logicky strukturována. 
 
Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.) – hodnocení A 
Práce je kvalitně zpracována po formální stránce, text se dobře čte. 
 
Odborná jazyková úroveň práce hodnocení A 
Autorka pracuje s relevantní terminologií a text má odpovídající odbornou jazykovou úroveň. 
 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování v textu – hodnocení A 
Autorka uvádí zdroje podle citační normy. Bibliografie je v pořádku. 
 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků – hodnocení N/A 

V práce nejsou uvedeny žádné tabulky, ani grafy. 
 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) – hodnocení N/A 

Přílohy nejsou uvedeny. 
 



Celkové hodnocení formální stránky práce – hodnocení A 

Práci z formálního hlediska považuji za zpracovanou v odpovídající kvalitě. 

 

Hodnocení odborného charakteru práce 

Stanovení výzkumných otázek/cílů a jejich zodpovězení – hodnocení B 
Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto odpovídá 
Práce sice má stanovené cíle i výzkumné otázky, ale počet pěti cílů a devíti výzkumných otázek 
je podle mého názoru příliš vysoký a bylo by dobré je nějakým způsobem klastrovat. Navíc se 
cíle a výzkumné otázky překrývají a cíle lze považovat spíše za samotné výzkumné otázkami. 
 
 
Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů – hodnocení B 
Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou výzkumnou otázku 
Práce vhodně aplikuje metodu případové studie, ale bylo by vhodné samotnou metodu více 
popsat 
 
Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod – hodnocení A 
Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou výzkumnou otázku 
Autorka v práci vhodně aplikuje metodologické postupy. 
 
Využití literatury a dat – hodnocení A 
Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost s ní pracovat kriticky 
Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury (případně aktuálních politických 
debat) 
Autorka v práci využívá relevantní zdroje a pracuje s nimi kriticky. Pracuje s dostatečným 
množstvím zdrojů, které pokrývají zvolenou problematiku. 
 
Věcná správnost a přesvědčivost argumentace – hodnocení A 
Přesvědčivost získaných poznatků a závěrů – argumentační hloubka 
Autorka vychází z vlastního kvalitativního výzkumu a ze zpracovaných rozhovorů, z nichž 
v práci uvádí citace. Tímto přístupem nabízí nové vhledy do zvolené problematiky. 
 
 
Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu o řešení výzkumného 
cíle/otázky – hodnocení A 
Autorka využívá metodu případové studie s cílem do hloubky prozkoumat konkrétní situaci 
segregované školy. Z tohoto hlediska práce přináší nová zjištění a autorka tím prokazuje snahu 
o prozkoumání zvolené problematiky a řešení výzkumné otázky. 
 
Celkové hodnocení odborného charakteru práce – hodnocení A 
Práce je hodnotná z hlediska zvoleného tématu, který doposud není dostatečně prozkoumán. 
V tom spočívá její přidaná hodnota. Kromě již zmíněného problému s nejasností okolo cílů 
práce a výzkumných otázek, v práci postrádám informaci o limitech zvolené výzkumné 
metody.  
 



 
Věcný přínos práce a její přidaná hodnota; 
Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzvednutím silných a slabých 

stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě hodnocení A či E/F 

jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Autorka bakalářské práce se zabývá důležitým tématem vzdělávací politiky, kterým je 
segregace škol. Metodou případové studie prozkoumává situaci jedné konkrétní školy. Práci 
považuji za kvalitně zpracovanou a přinášející nová zjištění díky vlastnímu kvalitativnímu 
výzkumu. Za jedinou slabinu této práce považuji stanovení cílů práce, kterých příliš mnoho a 
překrývají se s výzkumnými otázkami.  
 
 
Vyjádření autora/ky posudku o seznámení s výsledkem antiplagiátorské kontroly: 
Seznámila jsem se s výsledkem antiplagiátorské kontroly, která ukázala určité nedostatky v 
citacích. I díky tomu navrhuji sníženo hodnocení B. 
 
 
Celkové hodnocení 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou B.  
V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte prosím hlavní důvody nedoporučení 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte prosím hlavní bod, 
který podmiňuje lepší/horší hodnocení: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
Uveďte prosím otázku/y, ke kterým by se měl autor práce vyjádřit v průběhu obhajoby: 
 
Jaký je v této práci rozdíl mezi cílem práce a výzkumnými otázkami? 
Jaký je přínos zvolené výzkumné metody pro řešení zvoleného tématu? 
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