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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) 
      
 
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 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
 Bc. Markéta Maryam Kořínková uvádza tému bakalárskej práce Komunikační aktivity ZOO Praha v obdobílet 
2010 – 12 a jejich historické souvislosti V  práci sa snaží priblížiť pohľad na Komunikačné aktivity v ZOO 
Praha. Po jednoznačnom stanovení cieľov sa autorka venuje štruktúre práce. Prácu člení do štyroch kapitol, čo je 
logická štruktúra, ktorá zodpovedá stanoveným cieľom.Všetky texty sú čiastkovými hodnoteniami jednotlivých 
cyklov. Chýba vlastný prínos autora,v práci sa objavujú logické chyby, autorka informuje o mnohých veciach, na 
mnohých miestach jej chýba systematicky rozmer väzby.Na základe preštudovania  práce konštatujem, že v 
jednotlivých kapitolách danej práce je prezentovaná snaha o spracovanie danej problematiky. Bakalárska práca 
spĺňa jeden cieľ : poskytuje základné informácie  
 
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 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů   
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

1 



s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Bc. Markéta Maryam Kořínkovápri svojej práci využila vedomosti z preštudovanej literatúry, ale aj z vlastných 
interpretácií. Rozsah preštudovanej literatúry je primeraný zvolenej téme. Posudzovaná práca ukazuje prehľad v 
problematike, osobné zaujatie témou, oceňujem dôležitosť metodologickej ucelenosti celej práce. 
Z hľadiska formálnej stránky práca spĺňa potrebné požiadavky. Práca je napísaná dobre čitateľným jazykovým 
štýlom. Autorka sa vyjadruje zrozumiteľne, jazyková úroveň textu je dobrá . Používa kultivovaný jazyk, dobrý 
štýl a jasné formulácie.Predkladaná práca Bc. Markéta Maryam Kořínková má svoje nesporné klady a hodnoty, 
prácu hodnotím ako dobrú, zaujímavú, podnetnú a zároveň aj ako záruku kvality celého výstupu.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Odporúčam prácu na obhajobu.. 
 
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1  Východiská, možnosti návody a odporúčania, ako vlastný vyargumentovaný postoj k jednotlivým 

problémom práce (možnosť výberu) 
 

5.2 Význam zoologických zahrad v cestovnom ruchu 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


