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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Téma práce je v nynější době velmi aktuální, s počítači dnes pracuje velké množství lidí a preventivní opatření
při práci s nimi by měl tudíž znát každý uživatel.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
I přes velmi obsáhlé téma, autorka výstižně zpracovala danou problematiku. Literární prameny byly dostačující.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Dotazník k praktické části práce byl stručný a výstižný, praktický přínos si můžeme všichni vyzkoušet sami na
sobě.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Práce byla velmi pěkně zpracovaná, forma i grafika práce se mi velmi líbily.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

