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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

8 

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

8 

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

8 

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

7 

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

8 

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

8 

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

7 

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

7 

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). 

8 

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

 
Otázky k obhajobě   

1. Můžete prosím objasnit nejasnosti v dotazníkovém šetření (viz poznámky bod č. 3) 
2. V čem a jakým způsobem je možné závěry Vaší práce využít v praxi? 

Poznámky  

1. Formulace cílů a hypotéz: 
- vzhledem k tomu, že studentka uváděla ve své práci u dotazníkového šetření cíle, bylo by 

logické, kdyby v práci stanovila i hypotézy 
2. Citace:  
- v práci jsou velké části, kde chybí odkazy na zdroje, 
- v práci není zcela srozumitelná a odlišená přímá a nepřímá citace – pod čarou je uveden 

odkaz na konkrétní stranu, např. odkaz na zdoj č. 7, 8, 9, 13, 14, ale text není v uvozovkách, 
- zdroje uvedené v použité literatuře neodpovídají platné citační normě. 
3. Dotazníkové šetření: 
Obecně ke všem dotazníkům (1-4):  
- vyhodnocení by bylo přehlednější, kdyby výsledky byly zpracovány do tabulek či grafů,  
– často nebylo jasné, které výsledky byly započítány kam, jelikož shrnutí pod otázkou bylo 
uvedeno pouze v %,  

- otázka – položka č. 5 měla souvislost s otázkou - položkouč. 4 a tudíž na tuto otázku měli 
odpovídat pouze respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku č. 4 
Vyhodnocení dotazníků 1: procentuální vyjádření u položka 3 a 4 neodpovídají   
Vyhodnocení dotazníků 2: procentuální vyjádření u položka 4 neodpovídá - celkový počet 
respondentů je 6, ano odpověděli 4 žáci. Ze 4 žáků 3 neuvedli, jakých aktivit se účastnilo – tedy 
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logicky zůstal 1 žák, ale studentka uvádí, že 2 žáci se účastnili přednášek s policisty a zdravotníky, 

1žák sportovních aktivit. Ve slovním vyhodnocení uvádí, že 50 % z nich uvedlo jakých …… 
Vyhodnocení dotazníků 3: procentuální vyjádření u položky 4 neodpovídá 
Srovnání výsledků jednotlivých škol v rámci výzkumného šetření: srovnání je velice obecné, 
v grafech místo procentuálního vyjádření mělo být číselné vyjádření, protože takto jsou výsledky 
velice zavádějící, např. pokud dotazník v Biskupském gymnáziu vyplnilo 30 respoedntů, 
dotazník ve Speciální MŠ a ZŠ vyplnilo 6 dětí  
4. Závěry:  
- jsou velmi obecné, bylo by potřeba jim věnovat více času, 
- chybí zde nějaká doporučení apod. 
5. seznam grafů, příloh apod. měl být každý uveden na nové stránce 
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