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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Změn oproti schváleným tezím doznalo pouze rozdělení a řazení kapitol i podkapitol. Odchylky jsou náležitě 

odůvodněny a výsledná struktura se jeví vzhledem k logičnosti výkladu jako vhodnější než ta původně 

plánovaná. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

V teoretické části práce autor vycházel z adekvátních pramenů. Při jejich studiu na ně nahlížel kriticky,  

což se v jeho textu projevuje a což mu významnou měrou přidává na vědecké hodnotě. V analytické pasáži 

využil metodu zakotvené teorie, která se ukázala jako velmi vhodný pomocník při jeho bádání a dovedla  

ho k cíli. Zvoleným tématem a kvalitou jeho zpracování pisatel rozhodně přispěl k rozšíření poznatků v oboru. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

1 



vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Výstup se vyznačuje logickou návazností jednotlivých kapitol a podkapitol. Ani k úrovni jeho zpracování  

po formální stránce, ale ani k jeho jazykové a stylistické úrovni není nutné mít připomínky. Drobná výtka,  

a to spíše pro případ, kdyby autor v budoucnu na své dílo ještě jakkoliv navazoval, směřuje ke nesjednocené 

podobě zápisu slova avatar, které se v textu objevuje jak s malým (například na s. 24), tak s velkým (například  

na s. 29) počátečním písmenem. V některých slovech chybí písmeno (kupříkladu na s. 56: "…vyjadřuje podíl 

z celkového potu respondentů.") a v poznámce pod čarou číslo 71 na s. 21 schází jedna číslice v uvedeném 

letopočtu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Práci doporučuji k obhajobě, ba dokonce autorovi navrhuji, aby závěry, k nimž dospěl, i poznatky k aplikaci 

metody zakotvené teorie publikoval v odborném časopisu. Jeho výstup si podle mého názoru jednoznačně 

zaslouží klasifikaci stupněm VÝBORNĚ.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Pro jaké druhy kvalitativních výzkumů se metoda zakotvené teorie jeví jako vhodná? V čem spatřujete  

její hlavní přednosti a nedostatky oproti jiným metodám užívaným při výzkumech tohoto typu? 

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
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Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


