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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

Abstrakt 
(Koresponduje s obsahem, má jasně vymezen cíl, popis metodologie, závěry) 

X    

Informační zdroje 
(Aktuálnost zdrojů, využití primárních zdrojů, cizojazyčné zdroje, rozsah zdrojů, platná 
citační norma) 

X    

Aktuálnost a originalita tématu 
(Je problematika tématu aktuální, je práce řešená originálním způsobem?) 

X    

Struktura práce 
(Je práce vhodně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují?) 

X    

Formální náležitosti 
(Odpovídá rozsah práce, je správně použita odborná terminologie?) 

 X   

Metodologie 
(Je vhodně a správně zvolena metoda, je metoda popsána a vysvětlena?) 

X    

Prezentace výsledků 
(Jsou výsledky přesně, správně, jasně a přehledně prezentovány?) 

X    

Diskuse 
(Jsou v diskusi porovnány výsledky práce s jinými výsledky, je nad výsledky 
polemizováno?) 

X    

Závěry práce 
(Jsou zjištěné skutečnosti shrnuty, bylo dosaženo cíle práce, je práce přínosná pro praxi a 
obor?) 

X    

 
 
 
 



 
Slovní hodnocení práce: 
 
Bakalářská práce působí velmi dobrým dojmem, jak zvolené téma, tak celkové zpracování je 

na vynikající úrovni. Ač všechny výsledky nejsou signifikantní, mohou poskytnout pevný 

zaklad pro navazující práce. Celkově je za bakalářskou prací vidět velký kus dobře odvedené 

práce. Bakalářské práci lze snad vytknout pouze nejednotnost užitých tabulek. To však 

považuji vzhledem ke kvalitě práce za skutečně minoritní záležitost. Myslím že výsledky i 

zvolené téma mají potenciál být prezentovány na akademické úrovni.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Práci k obhajobě:  DOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE:   VÝBORNĚ 

 

 

Otázky k obhajobě:   

 

1. Jaké vidíté přínosy Vaší práce pro praxi?  

2. Pokud byste měla navrhnout další výzkum na zakladě výsledků této práce, jaké 

téma byste navrhovala? 
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