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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
Cíle a hypotézy jsou bohužel formulovány na různých místech, hypotézy dokonce až při zpracování 
materiálu, ale jsou poměrně jasné a přesné. Cíle práce byly v podstatě naplněny a hypotézy byly 
ověřeny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Obsahové zpracování je dobré, ale na mnoha místech je práce nevyrovnaná, například úvodní část a 
metody jsou velmi dobré a velmi podrobné, diskuze je velmi konkrétní bez zobecnění, závěr pak 
doslova miniaturní.. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Formálně je práce na dobré úrovni, pokud se jedná o odborné zpracování. Nemám žádné závažnější 
připomínky. Práce obsahuje na 61 většinou cizojazyčných literárních pramenů (plus 3 internetové 
zdroje), které jsou vybrány velmi dobře. Práce má dostatečný rozsah, členění je vcelku logické. Co se 
týká stránky jazykové, její úroveň je, mírně řečeno, velmi problematická. Pro přijetí práce byly nutné 
dodatečné erraty, jinak by práce byla nepřijatelná. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO (úroveň a pravidelnost komunikace s autorkou, celkový dojem, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce vznikala velmi dlouhou dobu a po odborné stránce je velmi solidní. Velmi dobře byly 
zpracovány metody, experimentální část je solidní. Bylo by možné některé části i publikovat. Po 
jazykové stránce je práce, mírně řečeno, velmi nepovedená, což zásadním způsobem snižuje 
celkovou úroveň práce.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):  
 

A) V čem je nový systém testování lepší než systémy předchozí? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  



 

Diplomovou práci s velkými výhradami doporučuji k obhajobě. Tato práce sice svým obsahem velmi 
zajímavá a perspektivní, ale po jazykové stránce je krajně problematická, a proto, budou-li dodány 
jazykové opravy, se přikláním k hodnocení dobře. 
 
 
 
 
 
V Praze Datum 31. 12. 2013    …………………………………. 
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Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 


