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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 

1. Z ktorých teoretických zistení autorka vychádzala pri formulovaní hypotéz? 
2. V čom vidí autorka možné problémy pri hodnotení výsledkov práce lektorov, ktoré by 

bolo treba zohľadniť pri príprave zberu dát? 
3. Aké výskumné otázky by bolo možné si položiť? 

 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  x   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    

 



 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práca je čtivá, napísaná jasne a logicky. Má jasne uvedený cieľ a vymedzený problém. 
V literárno-prehľadovej časti sú popísané relevantné pojmy a súvislosti, aspekty problému. 
Pri analýze súčasného stavu autorka využíva aktuálnu domácu a cudzojazyčnú literatúru. 
V práci je zrejmé pochopenie problematiky. 
 
V návrhu projektu je jasne vymedzený problém, projekt je prepojený s 1. časťou. Autorka si 
zvolila špecifickú vzorku, u ktorej sa dá diskutovať, a autorka to aj robí, o možnosti 
jednoznačne určiť parametre výkonu vo vzťahu k angažovanosti. Pri formulovaní hypotéz by 
bolo vhodné uviesť, z ktorých teoretických poznatkov autorka vychádza. V záujme rozšírenia 
poznania by bolo vhodné položiť si aj výskumné otázky. V oblasti metodológie práce by 
v prípade realizácie výskumu bolo potrebné zamyslieť sa nad skutočnou realizáciou časti 
posudzovania výkonu lektorov – obsah okruhov k analýze aj možnosť ich hodnotenia na 
stupnici 1-4. Určité náznaky je možné vidieť v časti diskusia. 
 
Práca spĺňa požiadavky štandardne kladené na BP, prácu odporúčam k obhajobe. 
 
Návrh klasifikace: výborne  
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