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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

5 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

6 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

5 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

7 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

5 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický 
celek). 

4 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

6 

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). 

5 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

5 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 

 
Otázky k obhajobě  

 

Poznámky  

Předloženou práci nedoporučuji k obhajobě, protože nesplňuje požadavky kladené pro 

závěrečnou práci (diplomovou) v daném oboru. Níže jsou uvedeny některé ze shledaných 

nedostatků: 

- Abstrakt musí vždy obsahovat nejvýznamnější výsledky šetření. Výsledky zde uvedeny 

nejsou. 

- Práce obsahuje zbytečně mnoho kapitol.  

- Po formální stránce práce neodpovídá aktuálně platnému opatření děkana. Např. 

autorka odsazuje první řádek odstavce, neodpovídá písmo použité u názvů kapitol a 

podkapitol. 

- Str. 14: pokud autorka v textu uvádí přímou citaci, odkaz na zdroj musí obsahovat 

stranu, ze které byla citace čerpána. 

- Str. 18, 21, první odstavec, str 29, 31 druhý odstavec, str 34, 35 …: autorka neuvedla u 

citačního zdroje rok vydání. 

- Str. 19: u 3. a 4. odstavce, str 32, 35, 36 chybí citace zdroje, ze kterého byly informace 

čerpány. 
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- V práci je uvedeno několik ne stejně formulovaných cílů práce. 

- Práce neobsahuje výzkumné otázky. 

- Z práce není jasné, jaké vstupní znalosti o daném tématu vlastně respondenti měli. 

Z textu vyplývá, že některé ročníky prošly různými preventivními programy a některé 

vyplňovaly dotazník po výuce o PPP. 

- Grafy a obrázky se popisují pod graf, obrázek. 

- Textový popis výsledků (grafů) by měl obsahovat jak absolutní, tak relativní hodnoty. 

- Str 48, 49: vyhodnocení otázky č. 7, 8 je nesprávné, nejedná se o počet respondentů, ale 

počet odpovědí. 

- Otázka 16: není jasné kolikrát byly uvedeny jiné PPP. 

- V diskusi nejsou jasně zodpovězeny cíle práce, které si autorka vytyčila. 

- Autorka nesplnila požadavek DP na vypracování didaktického výstupu. V práci je pouze 

uveden plán, jak bude autorka ve výuce v dalším roce pokračovat, což nelze považovat za 

plnohodnotný didaktický výstup. Práce neobsahuje žádný didaktický materiál, který by 

autorka vypracovala a který by vycházel z výsledků šetření. 

Jak již je uvedeno výše, práce obsahuje části, kde chybí citace na použité informační zdroje. Tyto 

části by mohly být při detailním zkoumání práce považovány za plagiáty. 

 

Celkové hodnocení  **) Práce nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 

oboru.  
 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 28. 8. 2020 


