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Kritérium hodnocení
Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu
a charakteru práce).
2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem
k cílům a dalším parametrům práce).
3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám
práce, text je jasně a logicky strukturován).
4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni,
která odpovídá charakteru práce).
5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost
relevantních pramenů a literatury).
6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice).
7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek).
8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná).
9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy).
10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).
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*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky k obhajobě
1. Víte, od kdy a čím bude nahrazena vyhláška č. 50/1978 Sb., o bezpečnosti práce a Českého báňského
úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice?
2. Kdo je autorem části „3.5 Rozbor ze základních norem“ či „6 MODELOVÁ PŘÍPRAVA“?
3. Opravdu dotazník obsahuje „deset uzavřených otázek“ (strana 43)?
4. K obhajobě, prosím, přineste v tištěné i elektronické verzi (ve formě Errata) slovní vyhodnocení
(absolutní i relativní četnosti) u každé otázky.
5. K obhajobě, prosím, přineste v tištěné i elektronické verzi (ve formě Errata) vyhodnocení cíle práce.
6. K obhajobě si připravte min. 3 příklady komprace dat.
7. Na straně 60 uvádí autor, že „ …… vytvořil jsem v rámci své bakalářské práce dílenskou příručku, ve
které naleznou základní zpracované normy.“, kde je tato část uvedena v práci?
Poznámky

Student v práci prokázal tvůrčí činnost.
Práce však obsahuje chyby při odkazování na zdroje. Zdroje nelze dohledat pod
stejným názvem v části Seznam použitých inf. zdrojů (např. strana 13 -„HK ČR,
2018 či strana 14 - ESČ, 2021). Na řadě stran zcela chybí odkaz na zdroje
(např. strana 9, 10, 15, 16,22, 23). Bohužel, práce vykazuje chyby i u přímých
citací, zde není u odkazu na zdroje uvedena strana (např. strana 18). Citace

neodpovídají platné citační normě.
V teoretické části je uvedena část „3.5 Rozbor ze základních norem“ (strana 18
- 20) či „6 MODELOVÁ PŘÍPRAVA“(strana 35 -41). Kdo je autorem těchto
částí? Pokud autor práce, tak zde chybí např. vzájemná provázanost textu,
časová náročnost, evaluace apod.
V praktické části chybí kritéria pro výběr cílové skupiny. V práci je přiložen
pouze dotazník pro žáky, nikoli pro pedagogy metodického kabinetu.
Ve vyhodnocení chybí informace o návratnosti dotazníkového šetření, dále chybí
slovní popis a absolutní četnost! Chybí i diskuze, komparace dat, vyhodnocení
cílů práce.
Na straně 60 uvádí autor, že „ ……… vytvořil jsem v rámci své bakalářské práce
dílenskou příručku, ve které naleznou základní zpracované normy.“, kde je tato
část uvedena v práci? V příloze 2 „Dílenská příručka“ je uvedeno 8 řádků.

Celkové hodnocení **)

Práci splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.
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