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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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). 

8 

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). 

6 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

9 

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

 
Otázky k obhajobě 1. Utvořte správně výzkumné otázky. 

2. Uveďte doporučení, která vzešla z Vašeho výzkumu. 

 

 
 
 
 
 
 
Poznámky Kvalitu práce snížil fakt, že většina výsledků je uváděna pouze 
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v procentecch, chybí absolutní  čísla a to vzhledem k malému vzorku 

(54 respondetů) není vhodné. Není možné ani ověřit, zda 

vyhodnocení bylo správně provedeno.  

 

- V práci odkazy na zdroje neodpovídají citační normě. Způsob 

citování více autorů z jednoho zdroje Harvardský systém 

odkazování v textu nepřipouští.  

- Jelikož autorka práce použila Harvardský systém odkazování 

v textu, tak měla rok vydání uvést na jiném místě v seznamu 

literatury. 

- V seznamu literatury je chybně uvedeno vydavatelství u zdroje 

Zvírotský, M. Je otázkou, zda k této chybě nedošlo přepisem 

z jiného zdroje, např. z publikace Výchova ke zdraví. To by 

ovšem znamenalo, že autorka práce neměla tento zdroj 

k dispozici, nečerpala z něho. To ovšem není možné, v práci 

musejí být použity pouze zdroje, které byly prostudovány.  

- V práci jsou i části, kde není uveden žádný odkaz na zdroj,  

např. strana 12, 13, 14, 17. 

- Výzkumné otázky nejsou správně vytvořeny, nejedná se o 

otázky. 

- Pro větší přehlednost výsledků u kvalitativního výzkumu by 

oponentka doporučila příště použít např. tabulku a výsledky 

porovnat i graficky nejen slovně. 

- V práci též chybí doporučení, která vyplynula z provedeného 

výzkumu.  

- Součástí obsahu nemají být přílohy č. 1 a č. 2. 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě. 
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