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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) 
Diplomant sledoval v cílech i technice práce schválené teze, v úvodu sám poznamenává, že se odchýlil v osnově, 
ale nejde ani tak o odchýlení, spíš o běžné propracování schválené osnovy. 
 
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 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomant pracoval s přiměřeným souborem základní (především učebnicové) literatury, k níž ale přistupuje 
s minimálním kritickým nadhledem, spíše jako k autoritě. Podkladový materiál zpracoval spolehlivě a věcně 
správně standardní technikou, kterou (bez potřebné diskuse) obecně popisuje v kap. 3.2. a podrobněji ve 
vybraných partiích  kap. 4. (cenný je především podrobný rozklad proměnných, s. 67n.). Použitá kombinace 
kvaltitativní analýzy a kvalitativní interpretace (autor používá "analýzu") je vhodná - v praxi se ovšem autorovi 
více vydařila část kvantitativní, která mu umožnila popsat zkoumaný materiál a identifikovat jeho typické rysy, 
než kvalitatitní, kde často zůstává též více v rovině popisu (viz např. čl. "Běhej jako ďábel", s. 80n.). Práce je 
původní tématem a v tomto smyslu na ni jistě další práce budou navazovat.  
 
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  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 



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 
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.)  

1 

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)  
Autor předložil v zásadě logicky vystavěnou práci, jen místy odbíhající do příliš obecných výkladů (např. 
charakteristika kvantitativní analýzy), poznámkový aparát je spolehlivý, jen v některých částech (hlavně u 
kvalitativní interpretace) až únavně detailní (z kontextu je zřejmé, že se jedná o citace vždy z daného článku), po 
jazykové stránce odpovídá nárokům kladeným na kvalifikační práce, jen výjimečně se v textu objevují méně 
vhodné tvary (přijmutí místo přijetí).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autor předložil původní a vcelku pečlivě zpracovanou práci na zajímavé téma - právě volba tématu (a autorova 
zjevná orientace v něm) je zřetelnou předností práce. Výsledný text má sklon k popisnosti, odpovídající autorově 
menší zkušenosti. V průběhu práce na tématu a výsledném textu autor postupoval uvážlivě, jednotlivé kroky 
promýšlel a svědomitě konzultoval.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


